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Το καλό και το φθηνό

Ένας αλλοδαπός παραγωγός βιολογικών αγροτικών προϊόντων, εξέθετε στην τηλεόραση το
παράπονο του: «Όλοι οι καταναλωτές μιλούν για την
προτίμηση που έχουν σε βιολογικά προϊόντα, χωρίς
λιπάσματα και φυτοφάρμακα. Όταν όμως ψωνίζουν,
προτιμούν συνήθως τα φθηνότερα». Αυτό το
παράπονο γύρω από τα χορταρικά δεν είναι πολύ
μακριά από ότι ισχύει για τα ανεμόπτερα. Μια
ιστορική αναδρομή στις αγορές ανεμοπτέρων είναι
πολύ διαφωτιστική.
Θα αφήσουμε στο πλάι τα ανεμόπτερα του είδους
Cavka-Roda με ανοικτή καμπίνα, της δεκαετίας του
’50, που κατασκευάζονταν και στην Ελλάδα από το
ΚΕΑ Φαλήρου, και θα ξεκινήσουμε από την δεκαετία
του ’60.
Γύρω στο 1961 παραγγέλθηκαν από την ΒΑΛΕ
(Βασιλική Αερολέσχη Ελλάδος) στην Πολωνία δυο
διθέσια ανεμόπτερα Bocian (μπόσιαν) και ένα μονοθέσιο Mucha (μούχα). Δεν υπάρχουν πληροφορίες
για το πως έγινε η προμήθεια. Η ΒΑΛΕ διαχειριζόταν
κρατικά χρήματα και διοικείτο από απόστρατους
αξιωματικούς της ΕΒΑ (Ελληνική Βασιλική Αεροπορία). Είναι λοιπόν πιθανότερο ότι η προμήθεια θα
έγινε με διαγωνισμό. Με ένα μειοδοτικό διαγωνισμό,
αγοράζεις συνήθως το φθηνότερο που σου προσφέρεται.
Οι επιδόσεις των ανεμοπτέρων αυτών (L/D και RS)
ήταν καλές για την εποχή τους. Όσο για την
χειριστική τους ανταπόκριση, την εποχή εκείνη δεν
είχαμε κάτι παρόμοιο να τα συγκρίνουμε.

Το μονοθέσιο Mucha είχε την φήμη ότι ήταν
απαιτητικό. Ήταν ένα ανεμόπτερο με τραπεζοειδείς
πτέρυγες, δηλαδή τόσο το χείλος προσβολής όσο και
το χείλος εκφυγής ήταν ευθύγραμμα. Για να
προκύψει ή ιδανική ελλειπτική κατανομή της
αντώσεως, το ακροπτερύγιο είχε ανορθόδοξη
στρέψη. Δεν ήταν ανεμόπτερο για άπειρους
χειριστές. Έτσι, το χάσαμε σύντομα, όταν το πήρε για
πτήση ένας νέος χειριστής στον οποίο ο εκτοξευτής
μας θυμάμαι να λέει συχνά: «πρόσεχε πως πετάς,
γιατί cry me mother, cry me». Το οποίον και εγένετο.
Τα εκπαιδευτικά Bocian τα χρησιμοποιήσαμε για
πολλά χρόνια, χωρίς προβλήματα. Ήταν βαριά ξύλινα
ανεμόπτερα, όχι πολύ ευέλικτα. Πετώντας με μεγάλη

κλίση σε θερμικό, ήταν πολύ κουραστικά, γιατί είχαν
τάση να αυξήσουν την κλίση τους. Χρειαζόταν να
κρατάς συνεχώς αντίθετο χειριστήριο, για να μπορείς
να διατηρείς σταθερή κλίση στην στροφή. Μετά από
πολλές αριστερές στροφές σε θερμικά, το δεξί χέρι
που τραβούσε συνεχώς το χειριστήριο, άρχιζε να
κουράζεται.
Τότε, δεν είχαμε σύγχρονα ανεμόπτερα για
σύγκριση. Κάποιες δεκαετίες αργότερα ήρθαν στην
Ελλάδα σύγχρονα με τα Bocian εκπαιδευτικά ανεμόπτερα, όπως το Bergfalke ΙΙ (στην Έδεσσα) και το λίγο
μεταγενέστερο Ka-7 (στην Έδεσσα, στα Γιάννενα και
στο Τυμπάκι). Τα ανεμόπτερα αυτά ήταν πολυκαιρισμένα εκπαιδευτικά ανεμόπτερα γερμανικών αερο-
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λεσχών. Τότε καταλάβαμε την διαφορά στην ευελιξία
τους σχετικά με τα Bocian.
***
Το 1973 δόθηκε από το κράτος προς τις
αερολέσχες η πρώτη κρατική επιχορήγηση. Τα
σωματεία ήταν λίγα (6 αν θυμάμαι καλώς) και έτσι η
ΑΝΛΑ (Ανεμολέσχη Αθηνών) έλαβε τότε το εκπληκτικό για την εποχή ποσόν του ενός εκατομμυρίου
δραχμών.
Χωρίς πολλή σκέψη, παραγγείλαμε αμέσως από
τον Schleicher το καλύτερο εκπαιδευτικό ανεμόπτερο
της εποχής, το ASK-13 που στοίχισε 420.000 δραχμές.
Αγοράσαμε από την Θεσσαλονίκη ένα παλιό Piper
Cub για αερορυμούλκηση, προς 150.000 δρχ. Μας
έμειναν και 400.000 δρχ. στο ταμείο. Τόσο μεγάλη
ήταν η επιχορήγηση.
Τα επόμενα χρόνια έπεσαν με μανία πάνω στην
επιχορήγηση πολλά νεοϊδρυόμενα σωματεία, από
όλη την Ελλάδα. Αυτά έφθασαν κάποτε τον αριθμό
93, ενώ η επιχορήγηση συνεχώς μειωνόταν, μέχρι
τελικής εξαφανίσεως (βλέπε αναλυτικό πίνακα στο
περιοδικό «Ουρανοί», Μάρτιος 84, άρθρο «Ανεμοπορία 73-83» ). Όπως συνήθως στην χώρα μας, δεν
υπήρξε κεντρικός προγραμματισμός για χρηματοδότηση συγκεκριμένων αεραθλητικών στόχων. Οι
στόχοι αφέθηκαν στις κατά τόπους επιθυμίες των
αερολεσχών, που ήταν συνήθως αεροπλάνα για
τοπικές πτήσεις (τοπικές τσάρκες, όπως έλεγαν
κάποιοι τότε).
Το ASK-13 ήταν πράγματι ένα ιδανικό εκπαιδευτικό ανεμόπτερο για σωματειακή χρήση. Ήταν
ελαφρύ και ευέλικτο. Τότε αρχίσαμε να χαρακτηρίζουμε τα Bocian σαν δυσκίνητα θωρηκτά. Υπήρχαν
όμως και κάποιοι που αγαπούσαν την βαριά σταθερή
πτήση του Bocian.
Ένα ακόμα πλεονέκτημα του ASK-13 για σωμα-

τειακή χρήση, ήταν η απλότης του και η ευκολία
επιθεωρήσεως. Με μια ματιά μπορούσες να
επιθεωρήσεις όλον τον εσωτερικό χώρο του
ανεμοπτέρου, από το ρύγχος μέχρι την ουρά. Δεν
υπήρχε κανένα εξάρτημα κρυμμένο πίσω από
διακοσμητικά στοιχεία ή στοιχεία ανέσεως (σαλόνι,
που λέμε).
Η αγορά του ASK-13 χωρίς διαγωνισμούς υπήρξε
μια μεγάλη επιτυχία. Εξυπηρέτησε την ΑΝΛΑ επί μια
επταετία εντατικής χρήσεως (4.400 πτήσεις) και στην
συνέχεια την Έδεσσα (6.200 πτήσεις). Θα πετούσε
ακόμα, αν δεν είχε δοθεί για πτήση σόλο σε νέο
μαθητή που δεν είχε ακόμα εκπαιδευθεί σε πλαγιολισθήσεις. Μάθαμε ότι ο μαθητής ευθυγραμμίστηκε με τον διάδρομο για προσγείωση, έβαλε το
ανεμόπτερο σε πλαγιολίσθηση και το άφησε να
συναντήσει τον διάδρομο, χωρίς να βγει από την
ολίσθηση. Ο ίδιος δεν έπαθε τίποτα, αλλά ... κρίμα το
ανεμόπτερο.
***
Το επόμενο εκπαιδευτικό ανεμόπτερο που

αγοράστηκε ήταν το Puchatz (η γλαυξ πολωνιστί).
Αυτό έγινε από την ΕΑΛΕ (Εθνική Αερολέσχη
Ελλάδος) με διεθνή διαγωνισμό. Στείλαμε
προσκλήσεις σε όλες τις γνωστές φίρμες, αλλά η
ανταπόκριση ήταν μικρή.
Οι γνωστοί Οίκοι
Schleicher και Scheibe δεν εμφανίστηκαν. Δεν είχαν
καμία διάθεση να εμπλακούν στην δημόσια
γραφειοκρατία, με εγγυητικές επιστολές και άλλες
γραφικότητες. Πουλούσαν τα ανεμόπτερά τους
απευθείας στους ενδιαφερόμενους, χωρίς αντιπροσώπους, μεσάζοντες και προμήθειες. Δεν έκαναν καν
τον κόπο να μας απαντήσουν.
Από τις προσφορές, ίσως η πιο ενδιαφέρουσα
ήταν του αμερικανικού Οίκου Schweizer που
κατασκεύαζε τα γνωστά μεταλλικά εκπαιδευτικά. Η
προσφορά του (γύρω στις 900.000 δρχ) ήταν πολύ
καλή. Μας εξέπληξε. Σήμερα δεν μας προκαλεί
έκπληξη, γιατί λίγο αργότερα οι αδερφοί Schweizer
έπαψαν να κατασκευάζουν ανεμόπτερα και
έστρεψαν την παραγωγή τους σε άλλα προϊόντα.
Η οικονομικώς καλύτερη προσφορά ήταν των
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Πολωνών, με το Puchazc που μόλις είχε αρχίσει να
κατασκευάζεται και είχε ανάγκη προωθήσεως στην
αγορά. Η προσφορά τους (προς 750.000 δρχ.) ήταν
αχτύπητη.
Πήγα στην Πολωνία και πέταξα το Puchacz με τον
δοκιμαστή πιλότο της εταιρίας. Μου έδειξε κάθε
βίαιη καταπόνηση που μπορούσε να δεχθεί το
ανεμόπτερο. Μέχρι που άνοιξε ευθαρσώς τα
αερόφρενα σε βύθιση με 150 χλμ/ω. Η δική μου
παρατήρηση δεν αφορούσε βιαιότητες. Ήταν σαν να
είχε άλλος μελετήσει τα ailerons και άλλος το rudder.
Τα ailerons ήταν πολύ δραστικά. Το rudder όμως
λιγότερο.
Όταν κάνουμε λικνισμό των πτερύγων δεξιάαριστερά, πρέπει να βάζουμε φουλ χέρι-πόδι προς
την ίδια πλευρά και, το ανεμόπτερο να κρατάει
σταθερό στόχο στον ορίζοντα. Με το Puchacz αν
έβαζες όλο το χέρι, έπρεπε να συγκρατείς το πόδι
σου να μην πιέσει πολύ. Το ανέφερα ευγενώς και
συγκρατημένα στον δοκιμαστή, χωρίς να αναφέρω
σύγκριση με άλλα ανεμόπτερα που πετούσαμε.
Το Puchacz ήταν το πρώτο πλαστικό εκπαιδευτικό
που ερχόταν στην χώρα μας και το διεκδίκησε η
Αθήνα, προωθώντας το δικό της ASK-13 στην Έδεσσα.
Στις δοκιμές που έγιναν στην Πολωνία, το
ανεμόπτερο δεν ανταποκρίθηκε στις ακραίες
απαιτήσεις των ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Οι
Πολωνοί το πήραν για λίγο στο εργοστάσιο και
ανέβασαν το stab περί τα 20 cm ψηλότερα (δύσκολη
μετατροπή). Αυτό για εμάς δεν έκανε καμία
διαφορά, ούτε μας χρέωσαν τίποτα. Το κύριο
πρόβλημα όμως που ανέκυψε αργότερα, ήταν με την
φθορά διαφόρων εξαρτημάτων του κατά την
εντατική εκπαιδευτική χρήση (πχ. μηχανισμός της
καλύπτρας, στηρίγματα του rudder).
***

Τα επόμενα εκπαιδευτικά ανεμόπτερα που ήρθαν
στην χώρα μας ήταν τα πέντε Grob που αγόρασε η
Πολεμική Αεροπορία, προφανώς μετά από διεθνή
διαγωνισμό. Αυτά τα ανεμόπτερα μετά από χρόνια,
κατέληξαν τελικά στα σωματεία μας. Τρία δόθηκαν
στην Αθήνα και δύο στην Έδεσσα.
Η άφιξη των Grob (φωτογραφία κάτω) στην

Ελλάδα συνέπεσε σχεδόν με την άφιξη του ASK-21
της Ανεμολέσχης Αθηνών, που έγινε με απευθείας
ανάθεση στον Schleicher. Αφού είχαμε πετάξει τα
Grob της ΠΑ, περιμέναμε να δούμε αν ο Schleicher
είχε να παρουσιάσει κάτι διαφορετικό.
Το άριστο ASK-21 (φωτ. στην επόμενη σελίδα) σε
σχέση με τα Grob είχε μια μικρή διαφορά στην
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αρμονικότητα των χειριστηρίων του, αλλά η μεγάλη
διαφορά βρισκόταν αλλού. Τα Grob για να μπορέσουν να πουληθούν και στις ΗΠΑ, είχαν καμπίνα που
να μπορεί να χωράει ακόμα και χονδρούς
Αμερικανούς μπασκετμπολίστες. Εμείς είμαστε
συνηθισμένοι σε ευρωπαϊκές διαστάσεις, όπου για
να πετάξεις φορούσες το ανεμόπτερό σου αρκετά
εφαρμοστά. Τα Grob ήταν πολύ ευρύχωρα. Το
χειριστήριο, αντί να βρίσκεται κοντά στην κοιλιά σου,
στεκόταν όρθιο μακριά σου, σαν πατριαρχική
ράβδος. Αυτά μπορείτε να τα χαρακτηρίσετε
ευρωπαϊκές γκρίνιες. Υπήρξαν όμως με τα Grob πολύ
σοβαρότερα προβλήματα.
Ανέκυψε δομικό πρόβλημα στην κύρια δοκό του
ανεμοπτέρου. Γι αυτό ο Οίκος έπρεπε να
επισκευάσει όλες τις δοκούς, όλων των ανεμοπτέρων
του τύπου, που είχε πουλήσει σε όλο τον κόσμο. Τα
έξοδα της επισκευής δεν τα κάλυψε ο Οίκος, αλλά
χρέωσε τους αγοραστές. Αυτό έγινε όσο η ΠΑ είχε τα
ανεμόπτερα, οπότε τα έξοδα δεν επεβάρυναν τα
σωματεία. Δεν μάθαμε ποτέ αν τα έξοδα για την
αγορά πλέον την επισκευή, ήταν λιγότερα από την
τιμή του ανταγωνισμού. Κάποια χρόνια αργότερα ο
Οίκος Grob σταμάτησε να παράγει ανεμόπτερα.
Η αγορά των Grob από την ΠΑ, ασχέτως της
ποιότητας των ανεμοπτέρων, ήταν ευλογία για την
σωματειακή ανεμοπορία μας. Χωρίς αυτήν την
αγορά, θα καταλήγαμε να αγοράζουμε ότι παλιό
αποσυρόταν από τα ευρωπαϊκά σωματεία.
***
Κάποια χρόνια αργότερα η Ανεμολέσχη Αθηνών
αγόρασε ένα ακόμα καινούριο εκπαιδευτικό
ανεμόπτερο. Αυτή τη φορά, η σκέψη ήταν να μπορεί
να παραμένει στο ύπαιθρο, στην Κωπαϊδα, μαζί με τα
μονοθέσια ανεμόπτερα που φυλάσσονταν στα
τρέιλερ. Άρα έπρεπε να είναι μεταλλικό. Μοναδικό
ευρωπαϊκό μεταλλικό ανεμόπτερο της αγοράς ήταν

το τσέχικο Blanik το οποίο και παραγγέλθηκε με
απευθείας ανάθεση.
Η κρατική επιχορήγηση είχε μηδενιστεί και ο
μόνος τρόπος χρηματοδότησης ήταν ο δανεισμός
από τα μέλη του σωματείου. Ανοίχτηκε λοιπόν ένας
«κατάλογος πεσόντων», δηλαδή όσων έπεσαν
χρήματα για την αγορά του ανεμοπτέρου. Με δυσκολία συγκεντρώθηκε το ποσόν και παραγγέλθηκε το
ανεμόπτερο σε δύσκολη εποχή.
Το Blanik (φωτ. στην επόμενη σελίδα) ήταν μια
παλιά επιτυχημένη σχεδίαση που είχε εξελιχθεί για
πολλά χρόνια, επί το συντηρητικότερον. Είχαν καταργηθεί τα fowler flaps που διέθετε η αρχική σχεδίαση.
Δύο παλαιά Blanik με flaps είχε ήδη αγοράσει η
Έδεσσα, μεταχειρισμένα από την Ρουμανία, όταν
κατέρρευσε το ανατολικό μπλοκ. Ένα ακόμα είχε πάει

στο Αγρίνιο.
Τα flaps παράγουν πολλή άντωση που μειώνει την
ταχύτητα προσγειώσεως. Η ύπαρξη flaps επιτρέπει
μικρότερη πτερυγική επιφάνεια, άρα με σταθερό
εκπέτασμα, αυξάνεται το διάταμα. Τα fowler flaps
παράγουν πολλή άντωση αλλά και πολλή αντίσταση,
οπότε το L/D του ανεμοπτέρου δεν είναι καλύτερο.
Η τελική συμπεριφορά των fowler flaps στα θερμικά,
μάλλον δεν είναι ευνοϊκή, εξ ου και δεν χρησιμοποιήθηκαν σε πολλά ανεμόπτερα. Τα φλαπς των
ανεμοπτέρων είναι πάντα φλαπς χωρίς διάκενο,
ακόμα και όταν κινούνται προς τα πίσω.
Όταν σχεδιάστηκε το Blanik, υπήρχαν ήδη πολύ
ισχυρές ΜΕΑ (μηχανή εκτοξεύσεως ανεμοπτέρων)
για την ανύψωση των ανεμοπτέρων. Άρα, η
αντίσταση του ανεμοπτέρου κατά την άνοδο μπο-
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ρούσε να αντιμετωπιστεί. Μεγαλύτερη άντωση θα
επέτρεπε στο ανεμόπτερο να κερδίσει περισσότερο
ύψος. Όπως όμως και να είχε το θέμα, τα fowler flaps
απεδείχθησαν πολυπλοκότης που δεν είχε αντίστοιχο
κέρδος. Έτσι, καταργήθηκαν στο νέο Blanik, χωρίς να
αλλάξει η αεροτομή και η μορφή της πτέρυγας.
Το νέο Blanik ήταν ένα ελαφρύ, ευέλικτο
ανεμόπτερο πολύ φιλικό στον χειριστή του. Είχε και
το πλεονέκτημα ενός πολύ δραστικού αποσβεστήρα
στον τροχό του, που επέτρεπε βαριές προσγειώσεις
με μεγάλη άνεση. Επρόκειτο για μια πολύ
επιτυχημένη αγορά.
***
Από όλη αυτή την ιστορική αναδρομή, προκύπτει
αβίαστα το συμπέρασμα ότι ο διεθνής διαγωνισμός
δεν είναι ο καλύτερος τρόπος αποκτήσεως
ανεμοπτέρων. Ο λόγος για τον οποίο κάποιος Οίκος
υποβάλει μια χαμηλή προσφορά, δεν σχετίζεται με
την ποιότητα του προϊόντος, αλλά με την τρέχουσα
οικονομική θέση του Οίκου. Συνήθως αυτό συμβαίνει
στην αρχή (ή στο τέλος) της παραγωγής κάποιου
τύπου. Οι επίσημες διαδικασίες προμηθείας ανεμοπτέρων είναι επιρρεπείς στο να πέφτουν σε αυτή την
παγίδα. Η πείρα δείχνει ότι ο καλύτερος τρόπος προμηθείας ανεμοπτέρων είναι η απευθείας ανάθεση
για προϊόντα εγνωσμένης ποιότητας.
Αγοράζοντας μεταχειρισμένα ανεμόπτερα, η
συνταγή αυτή εφαρμόζεται αυτομάτως. Τα προϊόντα
που άντεξαν στον χρόνο (όπως τα Ka-7) είχαν
αποδείξει μόνα τους την αξία τους. Η τελευταία
φωτογραφία εικονίζει το σεβαστό Κa-7 της αερολέσχης ΤΑΛΩΣ, στο Τυμπάκι της Κρήτης._
ΣΗΜ. Μην δοκιμάζετε να συγκρίνετε τις τιμές
διαφόρων ετών. Ήταν περίοδος ισχυρού πληθωρισμού.
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Ευθυμογράφημα

Προεδρολογία
Εδώ και κάποιες δεκαετίες, δεν έχω επαφές με
στρατιωτικές σχολές. Έτσι δεν γνωρίζω την σημερινή
παράδοση μεταξύ των μαθητών τους. Τον παλιό
καιρό όμως, ο πρώτος κάθε τάξεως ήταν ο αρχηγός
της τάξης. Ο τελευταίος ονομαζόταν υποτιμητικά «ο
πρόεδρος».
Στην χώρα μας υπάρχει πάντα η υποψία ότι αν
φωνάξεις «πρόεδρε» μέσα στο πλήθος, θα γυρίσουν
οι περισσότεροι να σε κοιτάξουν. Όλοι κάπου έχουν
διατελέσει πρόεδροι, σε κάποια επιτροπή, σε κάποιο
συνέδριο, σε κάποια σύσκεψη, ακόμα και στο δεκαπενταμελές του δημοτικού σχολείου. Δεν γλυτώνει
κανείς από το προεδριλίκι.
***
Ο πρόεδρος του ΔΣ είναι η ανώτατη διοικητική
θέση στα σωματεία. Είναι μια θέση που κάποιοι την
επιζητούν σαν τίτλο τιμής. Μέχρι που υπήρξε
κάποιος μωροφιλόδοξος «όνομα και μη χωριό» που
όταν έγινε πρόεδρος, δήλωσε με έπαρση ότι έτσι
ολοκληρώθηκε η προσωπικότης του.
Υπάρχουν πολλοί που έχουν βαθιά ριζωμένη την
έννοια της ιεραρχίας. Γι αυτούς ο πρόεδρος είναι η
ανώτατη βαθμίδα στην οποία φθάνεις ανεβαίνοντας.
Δεν υπάρχει επιστροφή. Φρονούν ότι δεν γίνεται
κανείς «από πρόεδρος κλητήρας». Γι κάποιους, όταν
γίνεις αρχιεκπαιδευτής και δίνεις εντολές, δεν
μπορείς να γυρίσεις πίσω, σαν απλός εκπαιδευτής
και να δέχεσαι εντολές.
Όμως, ένα ΔΣ ή μια σχολή, είναι μια ομάδα από
συνεργάτες όπου κάποιος κάθε φορά αναλαμβάνει
τον συντονισμό. Αυτό μπορεί να αλλάζει, χωρίς να
διαταράσσεται η ομάδα. Η ιδέα ότι ο πρόεδρος του

ΔΣ είναι μια θέση «εφ’ άπαξ» μετά την οποία
πηγαίνεις σπίτι σου, δεν είναι εποικοδομητική.
Από την στρατιωτική ιεραρχία προέρχεται η
εικόνα ότι ο εκάστοτε αρχηγός τελειώνει την θητεία
του και φοράει ρεπούμπλικα. Αυτό είναι πραγματική
εικόνα και όχι σχήμα λόγου. Ο παλαιός αρχηγός
παραδίδει την αρχηγία στον επόμενο αρχηγό και
αποστρατεύεται, αντικαθιστώντας το πηλίκιο των
αξιωματικών με την ρεπούμπλικα που φοράν οι
πολίτες. Τον παλιό καιρό, η έκφραση «του φόρεσαν
ρεπούμπλικα» ήταν συνώνυμη με το «τον αποστράτευσαν».
Στα σωματεία όμως και στις σχολές, δεν ισχύει το
ίδιο. Δεν είναι η πίεση εκ των κάτω για προαγωγές
που επιβάλει σε κάποιο πρόεδρο να απομακρυνθεί.
Η πίεση έρχεται από αλλού.
***
Κλασικό παράδειγμα είναι ο πρόεδρος που θα
φιλοδοξήσει να διοργανώσει αγωνιστική δραστηριότητα. Όταν γίνονται αγώνες, ο πρώτος νικητής
έχει πάντα αναδειχθεί λόγω της αξίας του. Οι
υπόλοιποι όμως, έχουν αποτύχει λόγω ανικανότητας
του οργανωτή. Η βαθμολογία είναι λανθασμένη. Η
διαδρομή είναι λάθος χαραγμένη. Οι κανονισμοί των
αγώνων δεν είναι σωστοί. Για όλα αυτά φταίει πάντα
ο διοργανωτής. Αν ο πρόεδρος επωμιστεί την
διοργάνωση των αγώνων, την έβαψε. Από τους
αγώνες, μπορεί να αποκομίσει μόνο δυσαρέσκεια.
Υπάρχει η γενική άποψη ότι ένας ηγήτορας
αποχωρεί, όταν κουραστεί από την οργανωμένη
πίεση των εχθρών του. Αυτή είναι η άποψη όσων δεν
έχουν ποτέ ηγηθεί πραγματικά. Στην πράξη ισχύει
ακριβώς το αντίθετο. Ένας ηγήτορας κουράζεται
συνήθως από την ηγεσία, λόγω των συνεχών
απαιτήσεων των φίλων του. Αυτοί οι φίλοι και
οπαδοί είναι απαραίτητοι στην διακυβέρνηση, αλλά

δεν είναι πάντα οι ικανότεροι και οι εξυπνότεροι.
Κάποιος ευφυής πολιτικός είπε ότι «ξέρω ακριβώς τι
πρέπει να κάνω, αλλά το πολιτικό κόστος δεν μου το
επιτρέπει». Είναι η ίδια εικόνα, με άλλα λόγια.
Υπάρχει ένα γαλλικό βιβλίο που πρεσβεύει ότι «η
διοίκηση είναι ταυτόσημη της προδοσίας». Αυτό, με
την καλή έννοια της λέξης. Το βιβλίο δίνει
παραδείγματα από πολιτικούς που προχωρούσαν
προς τα εμπρός, επιλέγοντας να αφήσουν πίσω τους
(να προδώσουν) πολλούς στενούς συνεργάτες τους.
Μακρά θητεία στην προεδρία διασφαλίζει την
δυσαρέσκεια φίλων και οπαδών που έχουν
παντοειδείς απαιτήσεις.
Ο αεραθλητισμός όμως δεν είναι σύνολο
οικονομικών συμφερόντων, αλλά σύνολο αεροπορικής αναψυχής. Ο αεραθλητισμός δεν ενέχει κόστος
και θυσίες. Ενέχει ευχαρίστηση. Ο τρόπος να
αποφύγει κανείς τα προβλήματα της διοικήσεως,
είναι να είναι ευκίνητος και να αλλάζει διοικητικές
θέσεις, όταν το περιβάλλον του απαιτεί αποφάσεις
που δεν εγκρίνει ο ίδιος. Το να κολλάει κανείς με
εμμονή σε κάποια θέση, δεν είναι καλή ιδέα. Ιδίως
αν αυτή είναι η θέση του προέδρου.
Η θέση του προέδρου είναι η πιο εκτεθειμένη.
Δεν είναι τυχαίο ότι οι ανεμοπόροι που είναι άσσοι
στην εκμετάλλευση (ανοδικών ρευμάτων), αποφεύγουν επιμελώς την θέση του προέδρου. Η ανεμοπορική ιστορία έχει πολλούς προέδρους ανεμοπορικών
σωματείων που δεν ήταν ανεμοπόροι, ή ήταν ολίγον
ανεμοπόροι και περισσότερο αεροπόροι, ή κάτι
άλλο.
***
Με αυτές τις σκέψεις απέφυγα πάντα το
προεδριλίκι. Τελικώς όμως δεν γλύτωσα. Είπαμε ότι
στην Ελλάδα δεν γλυτώνει κανείς εύκολα από το να
γίνει πρόεδρος. Γυρίστε σελίδα.
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Στον αείμνηστο Βασίλειο Κοντογιώργο έχουμε
αφιερώσει ειδικά το τεύχος 69 του «Αεραθλητισμού». Ένα απόγευμα μου τηλεφώνησε επειγόντως
στο σπίτι μου για να τον βοηθήσω. Ήθελε να
υποβάλει για έγκριση στο πρωτοδικείο τα
καταστατικά δύο νέων σωματείων. Ήταν η «Ένωση
πυραυλομοντελιστών Αθηνών» και η «Ένωση
αιωροπόρων Αθηνών» ΕΝΑΡΑ. Και τα δύο αυτά
αεραθλήματα δεν είχαν μέχρι τότε κανένα σωματείο
μέλος της ΕΑΛΕ «Εθνική Αερολέσχη Ελλάδος».
ΣΗΜ. Στα πρώτα βήματα του αετού, το άθλημα
ονομαζόταν «αιωροπορία» και οι αθλητές αιωροπόροι. Οι διορθωτές των περιοδικών και των
εφημερίδων δεν γνώριζαν την λέξη και την
διόρθωναν αμέσως σε «αεροπορία». Αυτό μας
ανάγκασε αργότερα να αλλάξουμε την λέξη από
«αιωροπορία» σε «αιωροπτερισμός», για να μην
μπλέκονται οι διορθωτές.
Ο Κοντογιώργος ήταν πολύ γρήγορος στην
σύνταξη συντόμων καταστατικών και την έγκρισή
τους από το πρωτοδικείο. Το πρωτοδικείο όμως
απαιτούσε την ύπαρξη σφραγίδας του σωματείου. Ο
Κοντογιώργος μού ζητούσε να φιλοτεχνήσω στα
γρήγορα ένα σήμα για κάθε σωματείο, που θα ήταν
και η σφραγίδα του, για να το υποβάλει την επόμενη
μέρα στο πρωτοδικείο. Φιλοτέχνησα λοιπόν τα δύο
σήματα που παραθέτουμε και, την επομένη το πρωί
τού τα πήγα στο γραφείο (βλέπε τεύχος 12 περί
σημάτων).
Ο Κοντογιώργος υπέβαλε και ενέκρινε τα
καταστατικά των σωματείων, με τον επείγοντα τρόπο
που προχωρούσε πάντα το παραγωγικό του έργο. Στο
τέλος μού ανακοίνωσε ότι, μέσα στο καταστατικό, με
είχε διορίσει πρώτο πρόεδρο της ΕΝΑΡΑ, γιατί δεν
εύρισκε εύκολα κάποιον άλλο.
***

Kορωνοβιρούσι

Μετά από αυτά, βρέθηκα να είμαι πρόεδρος ενός
σωματείου του οποίου τα μέλη δεν γνώριζα. Ο
Κοντογιώργος την περίοδο εκείνη εξέδωσε το «Α’
λεύκωμα της ΕΑΛΕ», ένα βιβλιαράκι όπου με
αναφέρει σαν πρόεδρο της ΕΝΑΡΑ. Έψαξα αμέσως να
βρω ικανό αντικαταστάτη. Ίσως αυτή να ήταν και η
ενδόμυχη σκέψη του Κοντογιώργου.
Τηλεφώνησα στον Κωνσταντακάτο. Όχι στον
Γιάννη, τον αερομοντελιστή που όλοι σήμερα
γνωρίζετε, αλλά στον εξάδελφό του τον Ευάγγελο
που πετούσε τότε με αετούς. Μέσα σε σύντομο
χρονικό διάστημα, συνεκλήθη Γενική Συνέλευση του
σωματείου και εξελέγη κανονικό ΔΣ, με πρώτο
εκλεγμένο πρόεδρο τον Κωνσταντακάτο. Εγώ δεν
ήμουν εκλεγμένος πρόεδρος, αλλά διορισμένος,
αυτό δηλαδή που οι πολιτικοί χαρακτηρίζουν
υποτιμητικά σαν «δοτός».
Έτσι δεν γλύτωσα από το να αποκτήσω κάποτε την
επωνυμία «ο πρόεδρος», όσο και αν την απέφυγα
συστηματικά.
«Τέως πρόεδρος»

Ωραία λέξη, πρόκειται για τον κορωνοϊό εις
άπταιστον αλβανικήν. Ο εγκλεισμός εκπαιδευτή και
μαθητή στον στενό χώρο ενός μικρού αεροσκάφους
είναι ο καλύτερος τρόπος που υπάρχει για την
ασφαλή μετάδοση του κορωνοβιρούσι. Το δε
πιστοποιητικό υγείας που εκδίδει το ΚΑΙ δεν παρέχει
καμία διασφάλιση από τον κορωνοβιρούση. Ίσως
ήρθε ο καιρός να εγκαταλείψουμε την εκπαίδευση
με διθέσια αεροσκάφη και να γυρίσουμε στην
μονοθέσια εκπαίδευση.
Αυτό γίνεται εξ άλλου με τους αετούς και τα
παραπέντε. Ο εκπαιδευτής μένει στο έδαφος και
δίνει φωναχτά τις οδηγίες του στον μαθητευόμενο.
Στην εποχή του κορωνοβιρούσι, ίσως πρέπει να
εισάγουμε και πάλι τα εκπαιδευτικά Zoegling. Για
σκεφθείτε το.

Πρέπει εξ άλλου το ταχύτερον να βρεθεί ασφαλές
εμβόλιο, μέχρι τους πρώτους μήνες του 2021. Αλλιώς
κινδυνεύουμε να μείνουμε χωρίς γενικές συνελεύσεις. Οι φωνές και οι απειλές που εκτοξεύονται
κατά τις γενικές συνελεύσεις των σωματείων, αποτελούν πηγές εκτοξεύσεως επικινδύνων σταγονιδίων.
Δεν μπορούν να γίνουν γενικές συνελεύσεις χωρίς
εμβολιασμό. Για σκεφθείτε το και αυτό. Το επιβάλει η
ασφάλεια πτήσεων._
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