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To ανεµόπτερο Weihe SX-109

Το ανεμόπτερο Weihe το ονομάζαμε ελληνιστί Βάιε, ή το Βάιε, ή το Βάγια, ή η
Βάγια. Όπως θα δούμε όλα αυτά τα ονόματα είναι σωστά.
Weihe, γερμανιστί
Weihe είναι το όνομα ενός πουλιού που ελληνιστί ονομάζεται «κίρκος».
1) Η γερμανική δίφθογγος ei προφέρεται αϊ και αυτό το γνωρίζουν καλά όλοι οι
ανεμοπόροι:
Το μόνο αμερικανικό εργοστάσιο ανεμοπτέρων ήταν ο Οίκος Schweizer
(Σβάιτσερ), ένα όνομα που σημαίνει Ελβετός.
Τα ανεμόπτερα Bergfalke στην Έδεσσα ήταν του Οίκου Scheibe (Σάιμπε), καθώς
και τα μοτοανεμόπτερα Falke των Αθηνών και των Ιωαννίνων.
Ο γνωστότερος Γερμανικός Οίκος ανεμοπτέρων ήταν του Alexander Schleicher
(Σλάιχερ) και τα ανεμόπτερά του άρχιζαν με τα γράμματα AS.
Όλοι οι σχεδιαστές του Schleicher είχαν στο όνομά τους την δίφθογγο ei όπως:
Ανεμόπτερο ASW15 σχεδιαστής Weibel (Βάιμπελ), ανεμόπτερο ASH25 σχεδιαστής
Heide (Χάιντε), ανεμόπτερο ASG32 σχεδιαστής Greiner (Γκράινερ). Εξαιρείται μόνο
ο σχεδιαστής Kaizer (ASK13) που προφέρεται και αυτός Κάιζερ αλλά γράφεται με ai
και όχι με ei, γιατί σημαίνει «καίσαρ».
Τα Ka7 και Ka8 στην Έδεσσα και το Τυμπάκι ήταν και αυτά του σχεδιαστή Kaizer,
πριν ο Οίκος Schleiher να θεσπίσει τα γράμματα AS σαν αρχικά γράμματα των
ανεμοπτέρων του, με τρίτο γράμμα το αρχικό του σχεδιαστή.
Έτσι όλοι οι ανεμοπόροι γνωρίζουν καλά τους γερμανικούς διφθόγγους ei και ai
που προφέρονται και οι δύο αϊ.
2) Το γερμανικό γράμμα h είναι άφωνο και δεν προφέρεται χι. Είδαμε ήδη στον
Schleicher ότι το χ γράφεται ch. Άρα το ανεμόπτερο Weihe προφέρεται απλώς Βάιε.
Σωστό λοιπόν «το Βάιε».
Weihe, γιουγκοσλαβιστί
Οι Γιουγκοσλάβοι γράφουν το Weihe σαν Vaja λατινικά, στην Κροατία. Η λέξη
προφέρεται Βάγια και, έτσι πέρασε στην γλώσσα μας το όνομα «η Βάγια». Σωστό
και αυτό. Στα κυριλικά (Σερβία) το Weihe γράφεται Веих.
Έτσι λοιπόν τo Weihe από αρπακτικό πουλί στην Γερμανία, κατάντησε στην
Ελλάδα να είναι το κορίτσι μας η Βαγιούλα.

Αν δεν σας ενδιαφέρει να διαβάσετε για το SX-109 περάστε κατ’
ευθείαν στο ευθυµογράφηµα στην σελίδα 9.

Το ανεμόπτερο Weihe
Το ανεμόπτερο Weihe ήταν σχεδίαση του 1938 από τον Γερμανό σχεδιαστή
Hans Jacobs (1907-1994). Κατασκευάστηκε τόσο προπολεμικώς όσο και
μεταπολεμικώς από διάφορους κατασκευαστές, όπως τον Οίκο DFS (Deutsche
Forschungsanstalt für Segelflug), τον Οίκο Focke-Wulf σαν FW50, και σε διάφορα κράτη όπως στην Γαλλία, Ισπανία, Σουηδία και Γιουγκοσλαβία. Το δικό μας
Weihe (SX-109) ήταν μεταπολεμική γιουγκοσλάβικη κατασκευή. Συνολικώς
κατασκευάστηκαν περί τα 400 ανεμόπτερα Weihe.
O Hans Jacobs είχε σχεδιάσει πολλά επιτυχημένα προπολεμικά ανεμόπτερα
όπως τα:
Hols der Teufel (1928-9) αρχικής εκπαιδεύσεως
Poppenhausen (1929)
Rhönadler (1932)
Rhönbussard (1933)
Rhönsperber (1935)
Kranich (1935)
Sperber Senior (1936)
Sperber Junior (1936)
Habicht (1936)
Seeadler (1936) υδρανεμόπτερο
Reiher (1937)
DFS 230 (1937) για στρατιωτικές επιχειρήσεις
Weihe (1938)
Meise (Olympia) (1939)
DFS 331 (1942)
Kranich 3 (1952)
Μεταξύ αυτών βλέπουμε το Meise (Olympia), δηλαδή το προπολεμικό
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ολυμπιακό ανεμόπτερο. Το Meise σχεδιάστηκε και προκρίθηκε για τους Ολυμπιακούς αγώνες του 1940, που τελικώς ματαιώθηκαν, λόγω πολέμου. Κατασκευάστηκε όμως και σε άλλες χώρες (όπως το αγγλικό ΕΟΝ Olympia).
Ο Jacobs σχεδίασε το Weihe το 1938 σαν ανεμόπτερο επιδόσεων. Πράγματι
στην εποχή του διακρίθηκε σε πολλούς αγώνες και πέτυχε πολλές επιδόσεις,
μέχρι την δεκαετία του ΄50, οπότε επισκιάστηκε από πιο σύγχρονα ανεμόπτερα.
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά (Weihe FW50) ήταν:
Wingspan: 18.0 m
Length: 8.135 m
Wing area: 18.34 m2
Aspect ratio: 17.7
Airfoil: root Gö 549mod, mid Gö 549, tip M.12
Empty weight: 215 kg
Max takeoff weight: 335 kg
και οι επιδόσεις του:
Stall speed: 55 km/h
Never exceed speed: 170 km/h
Winch launch speed max: 90 km/h
Aerotow speed: 110 km/h
Maximum glide ratio: 29:1 at 70 km/h
Rate of sink: 0.58 m/s at 60 km/h
Wing loading: 18.25 kg/m2
Βλέπουμε ένα ανεμόπτερο με μικρό πτερυγικό φόρτο και μικρό βαθμό
καθόδου. Πρόκειται δηλαδή για ανεμόπτερο σχεδιασμένο για να εκμεταλλεύεται πολύ ασθενή θερμικά. Ο λόγος κατολισθήσεως (γύρω στο 30/1) είναι
ιδιαιτέρως ικανοποιητικός για την εποχή του. Το πρόβλημα όμως είναι ότι όλα
αυτά συμβαίνουν σε πολύ χαμηλές ταχύτητες. Είναι ιδιαιτέρως ευνοϊκά για
πτήσεις στα θερμικά. Είναι όμως ιδιαιτέρως δυσμενή για πτήσεις μέσα σε
καθοδικά. Και ναι μεν «τα παιδιά των καλών οικογενειών δεν συναναστρέφονται με καθοδικά», αλλά στους αγώνες τα καθοδικά είναι πάντα εκεί.
***
Το δικό μας Weihe ήρθε στην Ελλάδα την εποχή που η Βασιλική Αερολέσχη
(ΒΑΛΕ) συνεργαζόταν με την Γιουγκοσλαβική Αερολέσχη. Η ιστορία αυτή είναι
καταγεγραμμένη αναλυτικά τόσο στο βιβλίο «Ανεμοπορία και ΠΑ», όσο και στο
βιβλίο για τα ανεμόπτερα Τσάφκα “The Cavka gliders in Greece”. Και τα δύο
βρίσκονται σαν αρχεία .pdf στο www.aerodata.gr

Το 1953 μια αποστολή Ελλήνων ανεμοπόρων πήγε στο Vrsac κοντά στο Βελιγράδι (προφέρεται Βρσατς με τον τόνο στο ρ). Εκεί πέταξε με διάφορα ανεμόπτερα και από εκεί έχουμε την πρώτη ελληνική φωτογραφία με Weihe.
Προέρχεται από το άλμπουμ του Α. Αυδή και εικονίζει τον Αιμίλιο Κυπριώτη.

Το δικό μας Weihe είχε από το εργοστάσιο κατασκευής αριθμό σειράς 4082
και πήρε γιουγκοσλαβικό νηολόγιο YU-4082. Ήρθε στην Ελλάδα το 1955 και
πήρε ελληνικό νηολόγιο SX-109. Τα χρόνια εκείνα η ανεμοπορία εξασκείτο στο
«Ανεμοπορικό κέντρο Τριπόλεως». Από πλευράς επιδόσεων, σε σχέση με τα
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εκπαιδευτικά ανεμόπτερα Cavka της Τριπόλεως (με L/D=16), το Weihe (με
L/D=29) ήταν πραγματικά ένα ανεμόπτερο επιδόσεων.
Δεν γνωρίζουμε πολλά για τις πτήσεις του στην Τρίπολη. Το βλέπουμε όμως
να είναι παρόν σε αεροπορικές επιδείξεις (φωτογραφία προηγούμενης σελίδας). Ξέρουμε ακόμα ότι ο εκπαιδευτής Πέτρος Τσακωνιάτης δοκίμασε να
πετάξει με αυτό από την Τρίπολη στο Τατόι. Το ότι δεν πήγε μακριά δεν μας
εκπλήσσει, γιατί η διαδρομή αυτή δεν είναι ευνοϊκή από πλευράς ανοδικών
ρευμάτων. Μέχρι σήμερα, ακόμα και με τα σύγχρονα ανεμόπτερα, δεν έχει
γίνει μια τέτοια πτήση.
Με το κλείσιμο του κέντρου Τριπόλεως το 1960, το Weihe έρχεται στο Τατόι.
Το 1960 όμως έχουν έρθει στην Ελλάδα τρία ολοκαίνουρια πολωνικά ανεμόπτερα, δύο εκπαιδευτικά Bocian (Μπόσιαν) και ένα ανεμόπτερο επιδόσεων
Mucha (Μούχα). Τα ανεμόπτερα της Τριπόλεως, χειροτέρων επιδόσεων, περνάν
στην αφάνεια. Ιδιαίτερα ανασταλτικός ήταν ο τότε προϊστάμενος του
ξυλουργείου του ΚΕΑ Παλαιού Φαλήρου (Κρατικό Εργοστάσιο Αεροπλάνων).
Γνωμάτευσε ότι το Weihe, καθώς και όλα τα Cavka της Τριπόλεως, ήταν
ακατάλληλα προς πτήσιν, λόγω ξηρασίας των ξύλων τους. Έτσι το Weihe
αποθηκεύθηκε στο Τατόι.
***
Κατά τα χρόνια της αποθηκεύσεως, το ανεμόπτερο Weihe δεν έμεινε αδρανές. Εφ’ όσον δεν πετούσε, μπορούσε να παραχωρείται για διάφορες εκδηλώσεις προβολής της ανεμοπορίας.
Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων (ΣΕΠ) διοργάνωνε πολλές εκδηλώσεις, με
κορυφαία την παγκόσμια προσκοπική συνάντηση που ονομάζεται Jamboree,
στον Σχοινιά του Μαραθώνα, το 1963. Για κάποια εκδήλωση στο Παναθηναϊκό
Στάδιο, μας ζητήθηκε να παρελάσει ένα ανεμόπτερο. Κανείς σήμερα δεν μπορεί
να μας διευκρινίσει πότε έγινε αυτό.
Η ανεμοπορία (σαν γερμανική παραστρατιωτική οργάνωση νεολαίας), είχε
διεθνώς άριστες σχέσεις με τον προσκοπισμό (σαν βρετανική παραστρατιωτική
οργάνωση νεολαίας). Στην χώρα μας εξ άλλου, ο προσκοπισμός είχε δώσει το
παρών στα πρώτα βήματα της ανεμοπορίας. Οι αεροπρόσκοποι δοκίμαζαν
επανειλημμένως να εξασκήσουν το άθλημα (βλέπε «Ανεμοπορία και ΠΑ»). Η
μεταγενέστερη αγωνιστική στροφή της ανεμοπορίας είναι αυτή που έκανε την
διοίκηση του Σώματος να αποφασίσει σαφώς ότι: το ΣΕΠ παραμένει οργάνωση
νεολαίας και δεν μετατρέπεται σε αθλητικό σωματείο.
Η ιστορία των Ελλήνων αεροπροσκόπων βρίσκεται εγκατεσπαρμένη στην
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ιστορία της ελληνικής ανεμοπορίας, αλλά δεν έχει ακόμα συγκεντρωθεί η
συνολική ιστορία του αεροπροσκοπισμού σε ένα σύγγραμμα.
Για την προσκοπική εκδήλωση του σταδίου δόθηκε το ανεμόπτερο Weihe. Το
βλέπετε να παρελαύνει και να συναρμολογείται από αεροπροσκόπους, στις
φωτογραφίες που παραθέσαμε στην προηγούμενη σελίδα. Οι φωτογραφίες
είναι από το αρχείο του Βύρωνα Μπακέλα (εφόρου αεροπροσκόπων ΓΕ).
***
Η τύχη του Weihe άλλαξε γύρω στο 1973 όταν χρειαστήκαμε κάποιο
μονοθέσιο ανεμόπτερο για τους σολίστες μας. Τότε μελετήσαμε την γερμανική
βιβλιογραφία περί ξυλίνων κατασκευών (όπως το βιβλίο “Werkstatt-Praxis für
den Bau von Gleit- und Segelflugzeugen” του ίδιου του Hans Jacobs, που είχε ο
Πλάτων Κουρουβακάλης). Η μελέτη μας απέδειξε ότι ο παντοδύναμος
προϊστάμενος του ξυλουργείου του ΚΕΑ δεν είχε καταλάβει καλά τους
κανονισμούς. Στην υγρή Γερμανία η ανησυχία τους περί υγρασίας είναι για
πολύ υγρά και όχι για ξηρά ξύλα. Υγρασία πάνω από 14% είναι απαράδεκτη με
την ιδανική υγρασία να βρίσκεται στο 7%. Λιγότερη υγρασία είναι ευνοϊκότερη.
Δείξαμε την γερμανική βιβλιογραφία στους επιθεωρητές της ΥΠΑ και μας
έδωσαν πάλι τα ανεμόπτερα πτήσιμα. Έπρεπε όμως να έχουμε ευχαριστημένο
και τον προϊστάμενο του ξυλουργείου που τα υπέγραφε. Για τον λόγο αυτό
βάλαμε τότε στο υποστεγάκι μας ντορβάδες, χωρίς να έχουμε γίδια για να
πίνουν νερό. Ήταν επιμήκεις πλαστικοί σωλήνες, κομμένοι στη μέση κατά
μήκος. Τους γεμίζαμε νερό όταν ερχόταν ο προϊστάμενος, δήθεν για να
υγραίνονται τα ξύλα. Έτσι ήταν όλοι ευχαριστημένοι και είχαμε πάλι το Weihe
πτήσιμο.
***
Μια άλλη ιστορία με το ανεμόπτερο Weihe έχει να κάνει με τον γερμανικό
κινηματογράφο.
Κάποια γερμανική κινηματογραφική εταιρεία μας ζήτησε ένα ανεμόπτερο
για τις λήψεις μιας κωμωδίας που θα γύριζε στην Ελλάδα. Ζήτησαν και τους
δώσαμε το ανεμόπτερο ASK-13 το οποίο συνόδευσε ο Βασίλης Κατηνιώτης σε
όλα τα γυρίσματα. Κατά τις αφηγήσεις του, η υπόθεση του έργου είχε να κάνει
με την μεταβίβαση ενός σημαντικού μηνύματος. Το μήνυμα ήταν γραμμένο
στον πισινό του αγγελιοφόρου ώστε να μην μπορεί να το διαβάσει ούτε ο ίδιος.
Σε όλη την διάρκεια του έργου, οι κακοί δοκίμαζαν να τον ξεβρακώσουν για να
υποκλέψουν το μήνυμα.
Έγιναν γυρίσματα στο Καβούρι με φόντο την θάλασσα, όπως εικονίζεται στο

σχήμα μας. Το σενάριο όμως επιθυμούσε και πτήση με φόντο την Ακρόπολη.
Εδώ τα πράγματα δυσκόλευαν, γιατί χρειαζόταν ειδική άδεια που θα έπαιρναν
οι Γερμανοί. Ταυτοχρόνως όμως το μοναδικό μας αερορυμουλκό αεροπλάνο
επισκευαζόταν τους μήνες εκείνους του 1975 και δεν ήταν διαθέσιμο για
πτήσεις. Σαν λύση προτάθηκε να πετάξει το ελαφρύτερο Weihe ρυμουλκούμενο
από το Jodel του Κουρουβακάλη (με κινητήρα VW μόνο 40 Hp). Στην ουρά του
Weihe γράψαμε το νηολόγιο του ASK-13 (SX-120).
Την πτήση είχαμε υπολογήσει να την κάνουμε με μεγάλη προσοχή κρατώντας συνεχώς τεντωμένο το σχοινί, αφήνοντας το ασθενές αεροπλάνο να
αναπτύξει την ισχύ του. Δηλαδή να πετούσαμε πίσω από το Jodel "σαν χεσμένοι". Σημ.: Κάποια χρόνια αργότερα θα κάναμε τέτοια αερορυμούλκηση με το
Jodel, τραβώντας το Cavka. Το Cavka είχε μεγάλη αντίσταση από τα πολλά
σύρματα και τα στηλίδια. Το Weihe μπορεί να ήταν βαρύτερο, αλλά είχε πολύ
μικρότερη οπισθέλκουσα. Είχαμε δίκιο τότε να είμαστε αισιόδοξοι με το Weihe.
Την τελευταία στιγμή, εμφανίστηκε ένας χειριστής και επέβαλε να κάνει
αυτός την δοκιμή με το Weihe. Δεν καταλάβαμε ποτέ γιατί άρχισε να κάνει
αψυχολόγητες κινήσεις πίσω από το Jodel. Στην τελευταία φάση, σηκώθηκε
ψηλότερα από το αερορυμουλκό και έκανε βύθιση, αφήνοντας τελείως χαλαρό
το σκοινί. Ο ελιγμός αυτός τον έκανε να επιταχύνει και να κινδυνεύει να
εμβολίσει το Jodel. Στο σχεδιάκι μας της επόμενης σελίδας βλέπετε την εικόνα
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που είδαμε με τρόμο από το έδαφος.
Ευτυχώς το Jodel επιτάχυνε, απομακρύνθηκε, και σταμάτησε την ρυμούλκηση. Μετά από αυτό δεν μάθαμε ποτέ αν η αερορυμούλκηση του Weihe θα
ήταν ευκολότερη από του Cavka. Βέβαια, μετά από την επικίνδυνη δοκιμή,
ματαιώθηκε και το κινηματογραφικό σχέδιο.

Προφανώς οι Γερμανοί κινηματογραφιστές θα έκαναν για τις ανάγκες του
έργου κάποιο έξυπνο μοντάρισμα που δεν είδαμε ποτέ. Ο προσωρινός τίτλος
του έργου ήταν τότε «Μυστικός ταχυδρόμος» ή κάτι παρόμοιο. Δεν μάθαμε
ποτέ τον τελικό τίτλο και δεν καταφέραμε να εντοπίσουμε το έργο, όσο και αν
ψάξαμε.
***
Το Weihe ήταν ένα ανεμόπτερο κατάλληλο για την εκμετάλλευση πολύ
ασθενών θερμικών. Κάποια μέρα, γύρω από την δύση του ηλίου, συνάντησα
πάνω από το Τατόι ένα ασθενέστατο θερμικό. Ήταν αυτό που πολλά χρόνια
αργότερα θα ονόμαζαν οι παραπεντίστες magic lift. Πρόκειται για ανοδικό
ρεύμα που δημιουργείται κυρίως σε μέρες αύρας. Όταν ο ήλιος δύει, οι
ανατολικές πλαγιές των βουνών κρυώνουν και δημιουργούν καθοδικές αύρες
όρους. Στην περιοχή όπου οι καταβάτες αυτοί συναντούν τις ημερήσιες μάζες
(που συνεχίζουν να κινούνται προς το βουνό) δημιουργείται το magic lift. Περί
αυτού αναφερθήκαμε ήδη στο τεύχος μας 21 με το σκίτσο που παραθέτουμε.
Συνήθως η ανοδική περιοχή κινείται απομακρυνόμενη από το βουνό, το δε
ανοδικό εξασθενεί και τελικώς εξαφανίζεται.
Στην περίπτωσή μας το ανοδικό είχε διευρυνθεί δυτικά του αεροδρομίου και
είχε εξασθενήσει πολύ. Το συνάντησα σε ύψος περί τα 300 μ. και με

διατηρούσε στο ύψος μου χωρίς ούτε να κερδίζω, ούτε να χάνω ύψος. Έμενα
λοιπόν εκεί σχεδόν ακίνητος, ενώ ο ήλιος κατέβαινε πίσω από τον ορίζοντα και
ουρανός σκοτείνιαζε. Το Weihe δεν είχε ραδιοτηλέφωνο και έτσι ο πύργος δεν
μπορούσε να μου επιβάλλει να προσγειωθώ. Μετά βίας διέκρινα τα όργανα
του ανεμοπτέρου, που ήταν κάτω από το ρύγχος και όχι κάτω από την
καλύπτρα. Η πτήση όμως ήταν πολύ ήρεμη και σταθερή.
Κάποτε το ανοδικό δεν με κρατούσε πια και, εκείνο αποφάσισε ότι πρέπει να
προσγειωθώ. Κατεβαίνοντας σε χαμηλότερο ύψος, διαπίστωσα ότι το σκοτάδι
ήταν ήδη σχεδόν απόλυτο. Ευτυχώς ο πύργος είχε ήδη ανάψει τα φώτα του
διαδρόμου προσγειώσεως. Έπρεπε λοιπόν να εκτελέσω την πρώτη μου νυκτερινή προσγείωση, χωρίς να έχω δικά μου φώτα να φωτίζω το έδαφος.
Θυμήθηκα το βιβλίο που είχα διαβάσει για την λανθασμένη εκτίμηση ύψους
στις νυκτερινές προσγειώσεις. Θυμήθηκα και κάποιον χειριστή της ΠΑ που
τραυμάτισε την σπονδυλική του στήλη σε μια τέτοια προσγείωση και κόπηκε
από τις πτήσεις. Το Weihe κατέβαινε σταθερά προς το έδαφος με πολύ μικρό
βαθμό καθόδου που θα έπρεπε να αποφασίσω πού θα τον ανακόψω. Όταν
έφθασα στο σωστό κατά την αίσθησή μου ύψος, αποφάσισα να κατέβω ακόμα
2-3 μέτρα, πριν αρχίσω να ψάχνω για τον διάδρομο. Τον διάδρομο τον
συνάντησα πολύ ήρεμα, άλλα 2-3 μέτρα χαμηλότερα από εκεί που άρχισα να
τον ψάχνω. Ένα πιο νευρικό ανεμόπτερο δεν θα μου επέτρεπε τόσο ομαλή
προσγείωση με τέτοιες συνθήκες. Πετώντας με το Weihe είχες την αίσθηση ότι
δεν επρόκειτο να σου την σκάσει ποτέ.
***
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Το Weihe ήταν θαυμάσιο ανεμόπτερο όσο πετούσες σε ανοδικές περιοχές.
Στα καθοδικά όμως υστερούσε πολύ. Σε μεγάλες ταχύτητες είχε πολύ μεγάλο
βαθμό καθόδου. Όχι βέβαια τόσο μεγάλο όσο οι Τσάφκες με τα πολλά
σύρματα, όπου δεν τολμούσες να βάλεις το χέρι εμπρός, γιατί πήγαινες πιο
πολύ προς τα κάτω, παρά προς τα εμπρός. Το πόσο ακατάλληλο ήταν το Weihe
για τα καθοδικά το διαπιστώσαμε σε κοινή πτήση των τριών ανεμοπτέρων που
είχαμε τότε στην διάθεσή μας.
Στις αρχές της δεκαετίας του ’70 δεν είχαμε ακόμα στην Ελλάδα αγωνιστικά
ανεμόπτερα. Δεν είχαμε ούτε καν δύο παρόμοια ανεμόπτερα για να διοργανώσουμε αγώνες. Δοκιμάσαμε λοιπόν πειραματικά μια κοινή τριγωνική πτήση
για τρία ανεμόπτερα, το ASK-13, το Bocian και το Weihe. Το τρίγωνο το επιλέξαμε πολύ συντηρητικά. Το πρώτο σημείο στροφής ήταν η τελευταία κορδέλα
της Πάρνηθας που ήταν σε μεγάλο ύψος. Έτσι η απομάκρυνση από το αεροδρόμιο θα έπρεπε αναγκαστικά να γίνει ανεβαίνοντας, ώστε κανείς να μην
μπορεί να μείνει εκτός αεροδρομίου. Το δεύτερο σημείο (ανάκτορα Τατοϊου)
και το τρίτο (αεροδρόμιο) βρίσκονταν ασφαλώς σε καθοδική πορεία. Το τρίγωνο
έπρεπε να διανυθεί δις. Δεν είχαμε ούτε παρατηρητές, ούτε φωτογραφήσεις
των σημείων στροφής. Θέλαμε απλώς να δοκιμάσουμε την ιδέα. Στα διθέσια
ανεμόπτερα επέβαινε και από ένας μαθητής.

Ξεκινήσαμε όλοι μαζί, ορισμένη ώρα. Τα δύο πρώτα ανεμόπτερα τερμάτισαν
με πολύ μικρή διαφορά. Το Weihe όμως μπόρεσε να κάνει μόνο μία φορά την
τριγωνική διαδρομή. Μετά το πρώτο τρίγωνο, το Weihe κατάλαβε ότι ο κόπος
ήταν μάταιος και προσγειώθηκε, αφού τα άλλα δύο ανεμόπτερα είχαν ήδη
συμπληρώσει δύο περιστροφές.

Το Weihe δεν ήταν κατάλληλο για πτήσεις αποστάσεως και το χρησιμοποιήσαμε κυρίως για πτήσεις διαρκείας, καθώς και τα σόλο των νέων μαθητών.
Ενδεικτικά παραθέτουμε το βαρογράφημα από πτήση του Β. Κατηνιώτη με το
Weihe, κατά την οποία πέτυχε κέρδος ύψους πάνω από 1.000 μέτρα.

***
Το Weihe είχε φανατικούς οπαδούς, αλλά και φανατικούς εχθρούς.
Δυσαρεστημένοι από το Weihe ήταν συνήθως εύσωμοι αεροπόροι. Η καμπίνα
του ανεμοπτέρου ήταν αρκετά ευρύχωρη, η είσοδος της όμως ήταν στενή. Έτσι,
όταν δοκίμαζε να μπει κάποιος χονδρός χειριστής, σφήνωνε και διαμαρτυρόταν.
Το μεγάλο εκπέτασμα του Weihe απαιτούσε πολύ ακριβή συνδυασμό χέριπόδι. Χειριστές αεροπλάνων που είχαν συνηθίσει να πετάν χωρίς πόδι,
διαμαρτύρονταν ότι «το ανεμόπτερο αυτό γλιστράει σαν χέλι».
Αντιθέτως, όσοι πετούσαν σωστά, ανεμοπορικά, ήταν ενθουσιασμένοι με το
Weihe. Η προσγείωση με ακραία πλαγιολίσθηση ήταν εντυπωσιακή τόσο για
τον χειριστή όσο και για τους θεατές. Στα περισσότερα ανεμόπτερα αν αφήσουμε το πόδι ελεύθερο, το ανεμόπτερο βγαίνει αυτομάτως από την πλαγιολίσθηση. Το Weihe όμως είχε μικρό fin και μεγάλο ruder. Σε ακραία πλαγιολίσθηση το ruder κλείδωνε στο πλάι αεροδυναμικώς. Χρειαζόταν λοιπόν
ανάποδο πόδι για να σταματήσεις την γλίστρα.
Από τους φανατικότερους οπαδούς του Weihe ήταν ο Παναγιώτης Κυρμίζης
(που τον βλέπουμε στην επόμενη σελίδα, σε φωτογραφία του Π.Σαββουλίδη).
Ένα πρωί έφυγε με το Weihe για πτήση στην Πεντέλη. Αργότερα έφυγε με τον
ίδιο σκοπό ο Αυγερινός. Μετά από πέντε ώρες, ο Αυγερινός προσγειώθηκε
αναφέροντας ότι ο Κυρμίζης ήταν πάντα εκεί. Μια ώρα αργότερα είχαμε
αρχίσει να ανησυχούμε, όταν είδαμε το Weihe να έρχεται από την Πεντέλη σε
μεγάλο ύψος, αντίθετα από τον ήλιο που κατέβαινε προς την δύση. Ο Κυρμίζης
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είχε πετάξει με το αργό Weihe, πάνω από 8 ώρες, χωρίς φαϊ ούτε (!) νερό.
***

Το Weihe απογειωνόταν με απορριπτόμενο σύστημα προσγειώσεως, με δύο
τροχούς που μανδάλωναν κάτω από στο σκι. Αμέσως μετά την απογείωση, σε
ελάχιστο ύψος απορρίπταμε τους τροχούς που έπεφταν στο έδαφος και άρχιζαν
κωμικές αναπηδήσεις. Τους μαζεύαμε και τους χρησιμοποιούσαμε στην επόμενη απογείωση, ενώ η προσγείωση του ανεμοπτέρου γινόταν πάνω στο σκι.
Σε κάποια απογείωση η μανδάλωση δεν άνοιξε τελείως και το ανεμόπτερο
πήρε μαζί του τους τροχούς. Ο Παναγιώτης κατευθύνθηκε προς την Πάρνηθα
και, ίσως με κάποια ανατάραξη, οι τροχοί ελευθερώθηκαν και έπεσαν κάπου
στην περιοχή των Θρακομακεδόνων. Το πού ακριβώς έπεσαν, δεν έμαθε κανείς.
Την εποχή εκείνη όμως λέγαμε ότι έπεσαν στο μοναστήρι των καλογραιών.

Από τότε το Weihe απογειωνόταν με το σκι, πράγμα που απλώς κοπίαζε
λίγο το αεροπλάνο μας. Τροχούς κατασκευάσαμε καινούριους για μεταφορά στο έδαφος, χωρίς τον μηχανισμό μανδαλώσεως. Το Weihe ήταν
πολύ ελαφρύ. Ένας ανεμοπόρος σήκωνε ψηλά την ουρά του, και ένας άλλος
περνούσε τους τροχούς κάτω από το σκι.
Η έγχρωμη φωτογραφία του 1974 τραβήχτηκε πριν χαθούν οι τροχοί που
φαίνονται μανδαλωμένοι πάνω στο σκι. Στο χέρι μου κρατάω ένα μηχανικό
βαρογράφο που χρησιμοποιούσαμε τον καιρό εκείνο. Η ουρά που μόλις
φαίνεται είναι του Bocian.
***
Το Weihe χρησιμοποιήθηκε για να βάζουν πτητική πείρα οι νέοι σολίστες.
Όταν τα εκπαιδευτικά ανεμόπτερα διαπίστωναν ότι υπάρχουν θερμικά,
κάποιος σολίστας έπαιρνε άδεια να απογειώσει το Weihe με σκοπό να
παραμείνει στον αέρα όσο μπορούσε. Αν μάλιστα ο πύργος σταματούσε την
λειτουργία του αεροδρομίου για μεσημεριανή παύση, η εντολή ήταν να
προσγειωθεί μετά τις 5 το απόγευμα, όταν σταματούσε η παύση.
Η επιθυμία μας ήταν να γράφει το ανεμόπτερο πολλές ώρες πτήσεως, με
λίγες προσγειώσεις. Το Weihe δεν ήταν κατασκευασμένο για βαριά εκπαιδευτική χρήση. Η περιοχή του σκι δεν είχε κατασκευαστεί για συνεχείς βαριές
προσγειώσεις. Αφού λοιπόν το 1980 ήρθαν τα δύο ανεμόπτερα Jantar για τους
σολίστες, βγάλαμε το Weihe σε τιμητική αποστρατεία. Το λύσαμε και το κρεμάσαμε στον τοίχο του υποστέγου της λέσχης, όπως φαίνεται στην φωτό μας.
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Εκεί παρέμεινε μέχρι το 2007 όταν το ΔΣ της λέσχης αποφάσισε να το
δωρίσει στο μουσείο της ΠΑ, σαν έκθεμα.
***
Το μουσείο έστειλε το ανεμόπτερο στο ΚΕΑ Ελληνικού για καλλωπισμό.
Δυστυχώς η μεταφορά έγινε χύμα πάνω σε μια πλατφόρμα, το δε ανεμόπτερο
έφθασε στο ΚΕΑ με κομμένη την ουρά του.
Οι ικανοί τεχνίτες του ΚΕΑ δεν σήκωσαν τα χέρια. Είχαν εξ άλλου φέρει ήδη
σε πτήσιμη κατάσταση το παλιό ανεμόπτερο Bergfalke της αερολέσχης
Εδέσσης. Ευτυχώς είχα στην διάθεσή μου και τους έδωσα τα κατασκευαστικά
σχέδια του Weihe 50, όπως το κατασκεύαζε ο Οίκος Focke-Wulf.
Στο περιθώριο της κύριας εργασίας τους με τα ελικόπτερα, οι τεχνίτες του
ΚΕΑ επισκεύασαν το Weihe και ειδοποίησαν το Μουσείο να το παραλάβει. Αυτή
ήταν ίσως η τελευταία δουλειά που έκανε η ΠΑ πάνω σε ξύλινο αεροσκάφος.
***
Στο σημείο αυτό, το ανεμόπτερο χάθηκε. Το ΚΕΑ Ελληνικού διαλύθηκε και
μεταφέρθηκε στην Ελευσίνα. Δεν μπορούσαμε να ξέρουμε που κατέληξε το
ανεμόπτερο. Θα μπορούσε νε είχε πάει στην Ελευσίνα. Θα μπορούσε να είχε
πάει στο Τατόι. Θα μπορούσε να είχε παραμείνει μέσα στα κλειδωμένα
υπόστεγα του Ελληνικού. Το χειρότερο ήταν ότι κανείς δεν προβληματιζόταν με
το θέμα του Weihe, ούτε η ανεμολέσχη, ούτε η ΠΑ.
Με τον Βασίλη Κατηνιώτη αρχίσαμε να επικοινωνούμε με στελέχη της ΠΑ
για να βρούμε το Weihe. Κανείς όμως δεν έμοιαζε να γνωρίζει κάτι. Τελικά ο
Δημήτρης Βογιατζής, αξιωματικός του Μουσείου, κατάφερε να εντοπίσει το
ανεμόπτερο στο Τατόι, την άνοιξη του 2018, αποθηκευμένο ανάμεσα σε άλλα
παραδοσιακά υλικά, συσκευασμένο σε παραδοσιακή σκόνη.
***
Το επόμενο βήμα θα είναι να εκθέσουμε το Weihe στο μεγάλο υπόστεγο του
Μουσείου. Στα αεροπορικά μουσεία όλου του κόσμου βλέπουμε εκτεθειμένα
αρκετά ανεμόπτερα Weihe. Λόγω του μικρού βάρους τους, δεν καταλαμβάνουν
τον πολύτιμο χώρο του δαπέδου, όπου βρίσκονται τα βαρύτερα αεροπλάνα. Τα
Weihe είναι πάντα ανηρτημένα από τα ζευκτά της στέγης.
Στο ιντερνέτ μπορείτε να δείτε το ανεμόπτερο σε διάφορα μουσεία. Παραθέτουμε μια τέτοια φωτογραφία. Ο τρόπος αναρτήσεως είναι πάντα ίδιος. Η
κύρια ανάρτηση γίνεται από την κεντρική δοκό των πτερύγων, όπου ζυγίζει
θαυμάσια το ανεμόπτερο. Βοηθητικές αναρτήσεις από την ουρά και τα
ακροπύργια διασφαλίζουν απλώς ότι το έκθεμα δεν θα περιστρέφεται μέσα
στον χώρο.
Η ιστορία του Weihe SX-109 δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί._

***
Αυτό το καλαίσθητο σήμα των αεροπροσκόπων το βρήκαμε στο
site για τα 70 χρόνια του αεροπροσκοπισμού. Το έχει φιλοτεχνήσει ο
Δ. Μαθιόπουλος του 3ου συστήματος Χαλανδρίου.
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Ευθυμογράφημα

Η ιερά δρυς
Θυμόσαστε τον Αστερίξ και τον Οβελίξ, τον Ιούλη(!) τον Καίσαρα και τον
Βερσινσεντορίξ τον Γαλάτη; Πού διαδραματίζονταν αυτές οι ιστορίες με τους
Δρυίδες και τα μαγικά γκι; Προφανώς μέσα σε απέραντα δάση εκ δρυών που
υπήρχαν στην Βόρεια Ευρώπη, από την Γαλλία μέχρι την Σιβηρία.
Οι Ρωμαίοι άρχισαν να εκπολιτίζουν την Γαλατία, καίγοντας τα δάση και
αντικαθιστώντας τα από γεωργικές εκτάσεις. Ο Αστερίξ με τους Γαλάτες του
έκανε ότι μπορούσε, αλλά τελικά δεν τα κατάφερε. Η γεωργία επεκράτησε. Η
γεωργική παραγωγή μπόρεσε να θρέψει περισσότερους κατοίκους, χωριά,
πόλεις. Ο πολιτισμός επί Ρωμαίων έφθανε μέχρι τον Ρήνο, βορειανατολικότερα
του οποίου συνέχισαν να υπάρχουν άγρια γερμανικά φύλα, με τα δάση τους και
τις ιερές δρύες τους. Τα δάση αυτά τον μεσαίωνα δεν τα μετρούσαν σε
στρέμματα ή τετραγωνικά χιλιόμετρα, αλλά σε αγριογούρουνα που μπορούσαν
να θρέψουν. Αυτά τα αγριογούρουνα που έτρωγε ο Οβελίξ.
Ο πολιτισμός έκαψε στην συνέχεια τα δάση στην Γερμανία, στην Πολωνία
στην Ουκρανία, στην Ρωσία. Έμεινε μόνο το μεγάλο δάσος της Σιβηρίας που το
ονομάζουμε τάιγκα. Κάποτε πέταξα πάνω από την Γιουγκοσλαβία, Ουγγαρία,
Τσεχοσλοβακία, Πολωνία. Αν αφαιρέσουμε μια στενή ζώνη στα Καρπάθια, όλη
η άλλη διαδρομή ήταν πάνω από απέραντες καλλιεργημένες εκτάσεις.
Πολιτισμένες και όχι παρθένες εκτάσεις.
Εδώ χρειάζεται μια επεξήγηση. Γιατί έπρεπε να καίμε τα δάση και δεν
καλλιεργούσαμε διάφορες χορτερές εκτάσεις που υπήρχαν γύρω από τα δάση;
Τα χορτολίβαδα είχαν άπειρους άγριους σπόρους που έπνιγαν τους λίγους
δικούς μας χρήσιμους σπόρους. Αντιθέτως, κάτω από την σκιά των δέντρων του
δάσους δεν υπήρχαν πολλοί σπόροι, το δε κάψιμο του δάσους έδινε στο
έδαφος πρόσθετες θρεπτικές ύλες για τους λίγους πολιτισμένους σπόρους μας.
Έπρεπε να υπάρξουν μεγάλα μηχανικά άροτρα για να μπορέσουμε να
τουμπάρουμε το έδαφος στις στέπες, να θάψουμε βαθιά τους τοπικούς άγριους
σπόρους, και να φυτέψουμε τους δικούς μας ευγενείς σπόρους από πάνω.
***
Σήμερα εξελίσσεται μια ανάλογη κατάσταση στα μεγάλα τροπικά δάση
(Βραζιλία, Αφρική, Βόρνεο). Οι λαοί που ζουν πλάι σε αυτά τα δάση θέλουν να
εκπολιτιστούν, καίγοντας τα δάση τους και αντικαθιστώντας τα από γεωργικές
εκτάσεις. Τώρα όμως επαναστατούν οι ήδη πολιτισμένοι, οι βολεμένοι, που
έχουν κάψει ήδη τα δικά τους δάση. Αυτοί είναι που μιλάν για ιερά δάση που

δεν πρέπει να τα θίξουμε, γιατί απειλείται το κλίμα, η βιοποικιλότης, η
επιβίωση του ανθρώπου, η επιβίωση του πλανήτη, και άλλα τέτοια τραγικά.
Δεν βρίσκεται κάποιος να τους πει «αν σας αρέσουν τόσο τα δάση, γιατί δεν
αποκαθιστάτε τα δικά σας που τα κάψατε»; Η υποκρισία απαιτεί να μείνει ο
πολιτισμός εκεί όπου ήδη εξαπλώθηκε και να παραμείνουν τα δάση σε απολίτιστες χώρες, όπου οι πολιτισμένοι εξερευνητές θα φωτογραφίζουν γυμνόστηθες
κοπέλες, για να ξερογλείφονται οι πολιτισμένοι καψούρηδες. Τέτοια.
***
Η καταπίεση όσων επιθυμούν να εκπολιτισθούν έχει ανατεθεί στους
περιβαλλοντολόγους. Έχετε ακούσει για την φυλή των Μασάι στην Κένυα. Δεν
έχουν δάση και δεν θέλουν να τα κάψουν. Θέλουν όμως να επεκτείνουν τις
καλλιέργειές τους στα λιβάδια, για να εκπολιτισθούν. Αυτό τους το απαγορεύουν οι περιβαλλοντολόγοι που τους επιβάλλουν να μείνουν απολίτιστοι με
τα γελάδια τους, που πότε-πότε τα τρώει και κανένα λιοντάρι. Τα επικίνδυνα
άγρια ζώα δεν επιτρέπεται να τα σκοτώσουν οι Μασάι, γιατί είναι ιερά σαν τα
δένδρα των τροπικών δασών. Βέβαια οι περιβαλλοντολόγοι έχουν φροντίσει να
εξοντώσουν κάθε άγριο ζώο κοντά στο πολιτισμένο σπίτι τους. Ακόμα και τις
μύγες και τα κουνούπια φροντίζουν να τα εξαφανίζουν. Τα μόνα άγρια ζώα που
ανέχονται είναι οι οικιακές κατσαρίδες των υπονόμων τους.
Η περιβαλλοντολογική υποκρισία των πολιτισμένων κατά του εκπολιτισμού
των άλλων είναι πρωτοφανής.
***
Ας περάσουμε στο κλίμα που συνεχώς μεταβάλλεται, είτε υπάρχει ο άνθρωπος είτε όχι. Εδώ η υποκρισία είναι μετρήσιμη σε εκατομμύρια δολάρια.
Το υπάρχον κλίμα σήμερα ευνοεί κάποιους. Αν το κλίμα αλλάξει θα
ευνοηθούν κάποιοι άλλοι. Αυτό το γεγονός αποκρύπτεται συστηματικά. Δεν
υπάρχουν πολλές δημοσιεύσεις για το ποιός θα ευνοηθεί από την κλιματική
αλλαγή. Όλες οι δημοσιεύσεις είναι κλαψούρηκες και καταστροφολογικές. Σαν
να μην πρόκειται να ευνοηθεί κανείς. Είναι σαν να γράφονται από ευνοημένους
συνδικαλιστές που θα χάσουν τα προνόμιά τους.
***
Η υπόθεση της κλιματικής αλλαγής αφορά πολύ μεγάλα οικονομικά
συμφέροντα, που κάνουν το θέμα να εκφεύγει από τα όρια της επιστήμης.
Πληροφορηθήκαμε ότι κάποιος πρότεινε να θεσπισθεί δια νόμου, σαν
κακούργημα, κάθε έκφραση αμφιβολίας για την κλιματική αλλαγή. Θα
αρχίσουμε να μπλέκουμε την κλιματολογία με την εγκληματολογία;
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Το ότι κάποιοι χρειάζεται να ροκανίζουν εκατομμύρια για να μας πείσουν ότι
υπάρχει κλιματική αλλαγή, αυτό είναι το πρόβλημα. Λες και δεν είναι γνωστό
ότι αυτό συμβαίνει από γενέσεως του ηλιακού μας συστήματος, πολύ πριν
υπάρξουν ανυσηχούντες καταστροφολόγοι.
Η κλιματική αλλαγή, ασχέτως στο που οφείλεται, κάνει το κλίμα να
μεταβάλλεται από τόπου σε τόπο. Κάποιοι τόποι υποβαθμίζονται. Κάποιοι
τόποι ευνοούνται. Αυτό είναι γνωστό. Οι κεντρικές πεδιάδες των ΗΠΑ ήταν
ξερές και άγονες, όταν τις επισκέφθηκαν οι πρώτοι άποικοι (την περίοδο του
Little ice age). Σήμερα είναι ο εύφορος σιτοβολώνας του κόσμου. Τις ευνόησε η
κλιματική αλλαγή και όχι κάποιες ανθρώπινες δραστηριότητες.
***
Φέτος το καλοκαίρι είχαμε υψηλές θερμοκρασίες στην δυτική και βόρεια
Ευρώπη. Είχαμε μέχρι και ψιλοκαύσωνα στην Σουηδία. Είχαμε δασικές φωτιές
στην Γερμανία. Είχαμε ανομβρία στην Γαλλία. Όλα αυτά, εφ όσον επαναληφθούν για μερικά χρόνια, ονομάζονται κλιματική αλλαγή.
Εμείς όμως εδώ τι έχουμε τα τελευταία χρόνια; Έχουμε ήπιους χειμώνες και
ήπια καλοκαίρια. Και αυτό κλιματική αλλαγή ονομάζεται. Κλιματική αλλαγή
προς το καλό. Το να ονομάζεται κλιματική αλλαγή μόνο η αλλαγή προς το κακό,
είναι μεθόδευση των δημοσιογράφων που γράφουν τις ειδήσεις, αλλά και
διαφόρων καταστροφολόγων-κλιματολόγων. Στις περιοχές που ευνοούνται δεν
θεωρούν ότι συμβαίνει κλιματική αλλαγή.
Σε προηγούμενα άρθρα μας αναφερθήκαμε στην βελτίωση του κλίματος της
ζώνης του Σαχέλ στην Σαχάρα. Με βελτιώσεις όμως δεν ασχολείται ο τύπος.
Αντιθέτως, κάποιοι τονίζουν με μεγάλους τίτλους την καταστροφή που γίνεται
στις φτωχές περιοχές της Αφρικής που πάσχουν από ξηρασία. Αν διαβάσετε το
περιεχόμενο των άρθρων, θα διαπιστώσετε ότι πρόκειται για την Νοτιοαφρικανική Ένωση που μαζί με την Αυστραλία υπέστησαν ζημιές από την ξηρασία.
Δηλαδή η κλιματική αλλαγή των ΜΜΕ αφορά τις εύκρατες ζώνες, τόσο του
βορείου όσο και του νοτίου ημισφαιρίου που μας τονίζουν ότι υποβαθμίζονται.
Είναι οι ζώνες που μέχρι σήμερα ευνοούνταν.
***
Η κλιματική αλλαγή θα ευνοήσει κάποιους τόπους που σήμερα δεν
ευνοούνται. Αυτούς δεν μας τους αναφέρουν οι ανησυχούντες. Αναφέρουν
μόνο τους προνομιούχους τόπους που θα υποβιβαστούν. Ζητάν υπέρογκα
κονδύλια από όλο τον κόσμο για να διατηρήσουν την θέση των προνομιούχων,
σύμφωνα με την παροιμία "Βόηθα με φτωχέ να μην σου μοιάσω". Υποτίθεται

ότι γνωρίζουν την εύκολη μέθοδο να εξαφανίσουν το καταραμένο CO2 και το
μόνο που τους λείπει είναι τα λεφτά. Πολλά λεφτά.
Η καταφανής πρόθεση των ακραίων καταστροφολόγων είναι να μην ευνοηθούν κάποιοι που σήμερα πάσχουν. Τους πειράζει αν λειώσουν οι πάγοι και η
παραλιακή Greenland γίνει πάλι green, όπως ήταν γύρω στο έτος 1.000. Το
κλίμα όπως είναι σήμερα, είναι ιερό και πρέπει να το διατηρήσουμε έτσι, με
κάθε τρόπο. Δεν πρέπει να το αφήσουμε να ευνοήσει κάποιους άλλους. Καλά
είμαστε βολεμένοι εμείς οι πολιτισμένοι.
Αυτή η υποκρισία των πολιτισμένων κρατών δεν είναι πρωτότυπη, ούτε
σημερινή. Την αναπτύξαμε ήδη ιστορικά, σχετικά με την διατήρηση των ιερών
παρθένων δασών. Η παρθενία των άλλων είναι ιερή, όχι η δική μας.
Η πρόσφατη δασική πυρκαγιά στην Γερμανία μάς απεκάλυψε την ύπαρξη
παρθένου δάσους πλάι στο Βερολίνο, όπου δεν πατάει άνθρωπος. Μάθαμε
όμως και τον λόγο που το δάσος αυτό παραμένει παρθένο. Είναι γιατί είναι
σπαρμένο με πυρομαχικά από τον πόλεμο, καθώς και από μεταγενέστερες
ασκήσεις πυροβολικού. Έτσι επέζησε το δάσος και δεν έγινε καλλιεργήσιμη γη.
Έμεινε παρθένο και απολίτιστο. Έτσι, χάρη στα πυρομαχικά, ίσως να επεβίωσε
και κάποια απολίτιστη ιερά δρυς της Γερμανίας.
***
Οι πολιτισμένοι, αφού έφαγαν πολλά κρέατα και χόντρυναν, τώρα προσπαθούν να στερήσουν το κρέας από όλο τον κόσμο.
Προσφάτως διαβάσαμε και πάλι την θεωρία που υποστηρίζει ότι στην
κλιματική αλλαγή, σημαντικό ρόλο παίζουν τα πολλά κοπάδια με ζώα που
θρέφουμε για να τα τρώμε. Πρέπει, λέει, να σταματήσουμε να τρώμε κρέας.
Κατά την θεωρία αυτή τα γελάδια και τα γουρούνια, περδόμενα ασυστόλως,
παράγουν μεγάλες ποσότητες CO2 που επιβαρύνουν την ατμόσφαιρα.
Δεν γνωρίζουμε αν η θεωρία αυτή αναπτύσσεται σοβαρά, ή αν πρόκειται για
fake news για διακωμώδηση των καταστροφολόγων. Όλοι όμως γνωρίζουν ότι
όταν πέρδεται ένα ηφαίστειο μεγέθους Ταμπόρα ή Πινατούμπο, κανείς δεν
μπορεί να το σταματήσει με χρήματα. Οι ηλιακές και γεωφυσικές μεταβολές
στο κλίμα είναι πολλαπλασίου μεγέθους από τις ανθρώπινες δυνατότητες.
Όσοι βλέπετε γύρω σας συνομωσίες, για σκεφτείτε, μήπως η υπόθεση της
κλιματικής αλλαγής είναι απλώς μια ύπουλη συνομωσία των πολιτισμένων
εναντίον όλων των άλλων;
LeCoste
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Γιώργος Μανουσάκης
Υπήρξαν εποχές όταν όλοι οι αερομοντελιστές κατασκεύαζαν μόνοι τους τα
μοντέλα από μπάλσα και τα έντυναν με χαρτί. Σήμερα αντιθέτως οι
αερομονελιστές αγοράζουν έτοιμα μοντέλα και τα πετάν με τηλεχειριστήριο.
Την παλιά εποχή (δεκαετίες '60 και'70) οι ανεμοπόροι και οι αερομοντε
λιστές γνωριζόμαστε καλά. Δεν υπήρχαν εξ άλλου άλλα αεραθλήματα. Ο αετός
έγινε άθλημα την δεκαετία του '80, το δε παραπέντε την δεκαετία του ΄90.
Οι αερομοντελιστές εξειδικεύονταν συνήθως σε ένα είδος μοντέλων. Άλλοι
στα ανεμόπτερα, άλλοι στα controline, άλλοι στα free-flight μοντέλα. Υπήρχε
όμως και κάποιος μεγαλύτερης ηλικίας, ο Μανουσάκης, που ήταν ο ειδικός στα
λαστηχοκίνητα. Επρόκειτο για μια κατηγορία μοντέλων που ήδη την εποχή
εκείνη την θεωρούσαμε παρωχημένη.
Ο ζωγράφος Γιώργος Μανουσάκης ήταν ένας θαυμάσιος άνθρωπος, γλυκός
και προσηνής προς όλους. Κάποτε μαζί με τον Βύρωνα Μπακέλα τον επισκευθήκαμε στο σπίτι του, κάπου στο Παγκράτι. Μας έδειξε τα λαστηχοκίνητα
μοντελάκια του. Είχαμε όμως την ευκαιρία να θαυμάσουμε και την καλλιτεχνική δουλειά του.
Την εποχή εκείνη δούλευε με αυγοτέμπερες. Είναι μια δύσκολη τεχνική,
όπου διαλύεις έγχρωμες σκόνες σε ασπράδι αυγού, ζωγραφίζεις και το αφήνεις
να στεγνώσει. Η δυσκολία έγκειται στο ότι το χρώμα της σκόνης είναι διαφορετικό από το τελικό χρώμα που προκύπτει όταν στεγνώσει το αυγό. Δεν είναι σαν
το λάδι όπου επιλέγουμε στην παλέτα μας τι χρώμα θα ρίξουμε στο έργο μας.
Η τρέχουσα δουλειά του, που μας έδειξε, ήταν εικόνες που έβλεπε από την
ταράτσα του σπιτιού του το λυκαυγές (λίγο πριν την ανατολή του ηλίου). Τα
απαλά χρώματα της αυγοτέμπερας απεικόνιζαν θαυμάσια τα σπίτια και τον
Υμηττό, τα Τουρκοβούνια ή την Ακρόπολη πίσω από τα σπίτια, πριν βγει ο ήλιος.
Φύγαμε από το σπίτι του Μανουσάκη με βαθύ θαυμασμό για το έργο του,
θεωρώντας ότι αυτά που είδαμε θα έμεναν χαραγμένα στην μνήμη μας σαν
μοναδική μαρτυρία.
***
Προσφάτως ο αερομοντελιστής Γιάννης Κωνσταντακάτος μάς επεσήμανε την
ύπαρξη ενός site στο Ιντερνέτ αφιερωμένο στο έργο του Γιώργου Μανουσάκη:
http://manousakispainter.blogspot.com
Εκεί βρήκαμε την απεικόνιση των λαστηχοκίνητων μοντέλων του, που σας
παραθέτουμε. Βρήκαμε και πολλά έργα του, μεταξύ των οποίων διάφορες

αυγοτέμπερες, μια εκ των οποίων παραθέτουμε.
Μοντέλα μικρού μεγέθους δεν ήταν μόνο τα λαστηχοκίνητα. Από το
φωτογραφικό αρχείο του Γιώργου Καμπουρόπουλου αναδημοσιεύουμε μια
ενδιαφέρουσα φωτογραφία της εποχής εκείνης. Ο ίδιος εκτοξεύει ένα
μοντελάκι πίσω από τις πλάτες του κόσμου που παρακολουθεί κάποιες
θορυβώδεις αεροπορικές επιδείξεις στην Ρόδο. Το μοντέλο επιταχύνεται με
JATO (jet assisted take-off). Επρόκειτο για κυλινδρικό κινητήρα rocket που
δεχόταν προωθητικές παστίλιες και βραδύκαυστο φυτίλι._
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