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Το Τέξας των Αθηνών

Στο τεύχος 105 αναφερθήκαμε στο ΤΕΞΑΣ της
Ανεμολέσχης Αθηνών. Διαπιστώσαμε όμως ότι
νεώτεροι ανεμοπόροι δεν γνωρίζουν τι ήταν το
ΤΕΞΑΣ. Διαπιστώσαμε επίσης ότι η ιστορία του ΤΕΞΑΣ
δεν είναι πουθενά γραμμένη και ότι δεν υπάρχει
τρόπος να συγκεντρωθεί, εκτός από τις αναμνήσεις
των παλαιοτέρων. Ας δούμε λοιπόν από την αρχή,
πως προέκυψε το ΤΕΞΑΣ.
***
Το 1978 ήρθαν στην Ελλάδα τα δύο αγωνιστικά
ανεμόπτερα Mosquito του Οίκου Glasfluegel. Πήραν
τα νηολόγια SX-122 και SX-123. Τα είχε αγοράσει η
Εθνική Αερολέσχη για τους Βαλκανικούς αγώνες που
θα οργάνωνε και η χώρα μας, όταν ερχόταν η σειρά
της. Κάποια χρόνια αργότερα που θα έρθει η σειρά
μας, θα αναγκαστούμε να απαντήσουμε στους
βαλκανικούς λαούς: «Γιοκ παρά. Φουκαρά. Γιοκ
βαλκανιέ χαβά». Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
Από την χρήση που έγινε στα δύο αυτά αγωνιστικά ανεμόπτερα προέκυψαν: Δύο αυτοκινητιστικά
ατυχήματα, εκ των οποίων το ένα θανατηφόρο. Ένα
κόψιμο της ουράς τού ανεμοπτέρου σε προσγείωση
στην Βοιωτία. Μία ολοκληρωτική καταστροφή ανεμοπτέρου σε αγώνες στην Έδεσσα, και καμία αξιόλογη επίδοση.
Δεν μας ενδιαφέρει εδώ το ποιός και το πως. Αυτό
όμως που έγινε καταφανές ήταν ότι η χρήση που
έγινε τότε στα δύο λεσχικά ανεμόπτερα δεν ήταν
σωστή. Αντιθέτως, το μόνο ιδιωτικό ανεμόπτερο της
εποχής (του Αυγερινού) αύξανε σιγά-σιγά και
συντηρητικά τις επιδόσεις του. Πέτυχε τα 300
χιλιόμετρα (Τατόι-Λαμία-Τατόι) και προχωρούσε για
μεγαλύτερες πτήσεις προς την Καρδίτσα και τα
Τρίκαλα.

Ο τρόπος αξιοποιήσεως λεσχικών ανεμοπτέρων
που έγινε την δεκαετία του ’70 δεν έπρεπε να
επαναληφθεί. Κάπως αλλιώς έπρεπε να χρησιμοποιούνται τα λεσχικά ανεμόπτερα.
Ας αφήσουμε όμως να περάσει μια δεκαετία.
***
Στο τέλος της δεκαετίας του ’80, με αρχικουμάνταρο (βλέπε πλαίσιο) τον Μ. Πουλικάκο, η λέσχη
έκανε αθρόα παραγωγή νέων ανεμοπόρων. Ήταν η
εποχή όταν διπλασιάστηκε ο αριθμός των μέχρι τότε
εκδοθέντων ανεμοπορικών πτυχίων.
Τότε ανέκυψε για την Ανεμολέσχη ένα σοβαρό
πρόβλημα. Τι θα γίνονταν οι χειριστές που παρήγοντο από την σχολή. Σε μια σχολή αεροπλάνων οι
απόφοιτοι είχαν πολλές διεξόδους πτητικής
απασχολήσεως. Υπήρχαν πολλά σωματεία και πολλά
αεροπλάνα λεσχικά και ιδιωτικά που θα μπορούσαν
να εξυπηρετήσουν κάθε επιθυμία των πτυχιούχων.
Στην ανεμοπορία όμως, κάθε νέος απόφοιτος της
σχολής έμενε εγκλωβισμένος στα πλαίσια της
Ανεμολέσχης. Η τύχη των ανεμοπόρων που παρήγε η
σχολή έπρεπε να απασχολήσει το σωματείο. Έπρεπε
να τους δίνουμε μια πτητική διέξοδο γιατί αλλιώς,
απλώς μάς εγκατέλειπαν.
Τότε γεννήθηκε η ιδέα του ΤΕΞΑΣ. Κάθε νέος που
τελείωνε την εκπαίδευσή του και γινόταν πτυχιούχος,
θα έπαυε να ανήκει στην αρμοδιότητα της σχολής,
του διευθυντή της και των εκπαιδευτών της και θα
Αρχηκουμάνταρος: Ανεμοπορικός όρος υποδηλών
το άτομο που κάνει κουμάντο σε μια ομάδα, ασχέτως
της θέσεως που κατέχει στην ιεραρχία της ομάδος. Η
πατρότης του όρου ανήκει στον Κ. Αυγερινό.

ανήκε στην αρμοδιότητα μιας άλλης διευθύνσεως
μέσα στην λέσχη.
Η σχολή είχε ανεμόπτερα, πυραμίδα διοικήσεως,
κανονισμό λειτουργίας και έδινε αναφορά στο ΔΣ της
λέσχης. Κατά τον ίδιο τρόπο το νέο τμήμα θα είχε
ανεμόπτερα (τα μονοθέσια), πυραμίδα διοικήσεως,
κανονισμό, και θα έδινε αναφορά στο ΔΣ της
Ανεμολέσχης, παράλληλα και ισοδύναμα με την
σχολή. Έτσι το φανταζόμασταν.
Όλα αυτά τα θέματα απασχολούσαν την σχολή
που ήθελε να απαλλαγεί από τους πολλούς νέους
χειριστές που την βάραιναν. Επ’ αυτού θα σας δώσω
την προσωπική μου εμπειρία:
Όταν πετούσα σαν εκπαιδευτής στο Τατόι, έπρεπε
να γνωρίζω ποια μονοθέσια ανεμόπτερα ήταν πλόιμα
και ασφαλισμένα, για να τα δίνω στην διάθεση των
σολιστών και των πτυχιούχων. Αλλιώς υπήρχε
κίνδυνος να έρθει κάποιος επιπόλαιος και να πετάξει
με το ανεμόπτερο της αρεσκείας του, που μπορεί να
μην ήταν πλόιμο.
Εκτός αυτού όμως αναγκάστηκα να πρέπει να
γνωρίζω και την νομική κατάσταση κάθε χειριστή.
Δεν μπορούσα να έχω εμπιστοσύνη σε όλους τους
πτυχιούχους μας. Κάποιος ήρθε και πέταξε με
υγειονομικό που είχε λήξει την προηγούμενη μέρα.
Το να επιβάλω σε όλους τους χειριστές να
φέρνουν μαζί τους τα πτυχία και τα ΠΙΠ τους, όπως
προβλέπει ο νόμος, ήταν νόμιμο μεν παράλογο δε.
Αναγκάστηκα λοιπόν να έχω δική μου κατάσταση με
την λήξη του ΠΙΠ και του υγειονομικού κάθε χειριστή
μας. Κάθε χειριστής μού έδειχνε μία μόνο φορά τα
έγγραφά του, για να ενημερώνω την κατάστασή μου.
Δεν χρειαζόταν να τα κουβαλάει συνέχεια μαζί του.
Το επόμενο πρόβλημα ήταν ότι δεν βρισκόμουν
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συνεχώς στο έδαφος για να δίνω ανεμόπτερα στους
προσερχόμενους χειριστές. Ενώ πετούσα με μαθητή,
ερχόταν κάποιος στο έδαφος και με ρωτούσε στο
ραδιοτηλέφωνο: «Να πάρω το SX-127 για πτήση;»
Έπρεπε να ανοίξω τις καταστάσεις μου για να βρω
και το ανεμόπτερο και τον χειριστή, ενώ έκανα
εκπαίδευση .
Το αποτέλεσμα ήταν να συντάξω και να
συμπληρώνω τον πίνακα που παρατίθεται. Εκεί
σημείωνα κάθε μέρα τα διατιθέμενα ανεμόπτερα.
Υπέγραφα τις εντολές πτήσεων σε όσους χειριστές
εύρισκα στο αεροδρόμιο. Όποιος αργούσε να έρθει,
απλώς περίμενε να προσγειωθώ για να πάρω τον
επόμενο μαθητή, και τότε του υπέγραφα εντολή
πτήσεως.
***
Με τον πολλαπλασιασμό των ανεμοπόρων της
ανεμολέσχης το πρόβλημα μεγάλωνε.
Έπρεπε λοιπόν η σχολή να επικεντρωθεί στην
εκπαίδευση νέων χειριστών και να δώσει τις εξουσίες
ελέγχου των πτυχιούχων σε άλλο φορέα. Αυτός θα
ήταν το ΤΕΞΑΣ. Το ΤΕΞΑΣ δεν προήλθε από πρωτοβουλίες των αγωνιστών μας, αλλά από πρωτοβουλία
της σχολής.
Η πρόθεσή μας ήταν να δημιουργήσουμε από
τους χειριστές μας αγωνιστική ομάδα. Φανταζόμαστε ότι κάποιος αρχηγός της ομάδας θα
φιλοδοξούσε να πάρει κάθε νέο χειριστή που έβγαζε
η σχολή και να τον εκπαιδεύσει χέρι-χέρι προς
μεγαλύτερες πτήσεις, όπως γίνεται στην κεντρική
Ευρώπη. Οι πτήσεις cross-country διδάσκονται
συστηματικά με πλήρη ασφάλεια, όπως γίνεται και
με τις πτήσεις αρχαρίων χειριστών.
Από τους χειριστές της ομάδας θα προέκυπτε και
η εθνική ομάδα που θα εκπροσωπούσε την χώρα μας
σε αγώνες του εξωτερικού. Μεγάλα όνειρα!
Το επόμενο βήμα ήταν να συντάξουμε ένα
κανονισμό ΤΕΞΑΣ παράλληλο και ισοδύναμο με τον
κανονισμό της σχολής, να τον εγκρίνουμε από το ΔΣ
και να τον θέσουμε σε λειτουργία.

Κανονικά ο κανονισμός αυτός θα έπρεπε να
ονομάζεται: «κανονισμός του αγωνιστικού τμήματος
της ΑΝΛΑ». Υπήρχε όμως ένα νομικό πρόβλημα. Τα
ασφαλιστήρια των ανεμοπτέρων ήταν για συνήθεις
πτήσεις και όχι για αγώνες. Για αγώνες υπήρχε
επασφάλιστρο. Άρα έπρεπε να αποφύγουμε με κάθε
τρόπο την λέξη αγώνες. Έτσι, αντί για την λέξη
αγώνες προτιμήσαμε την λέξη εξάσκηση (πτητική
εξάσκηση).
Δεν είχαμε λοιπόν ένα αγωνιστικό τμήμα αλλά
ένα τμήμα εξασκήσεως, ένα Τ.Εξασ. Από εκεί
προήλθε η συντομογραφία ΤΕΞΑΣ.
Τον κανονισμό του ΤΕΞΑΣ παραθέτουμε στο τέλος
του τεύχους μας. Σήμερα που δεν υπάρχουν πολλοί
ανεμοπόροι, ο κανονισμός αυτός είναι τελείως
άχρηστος. Τον παραθέτουμε όμως για να μείνει στην
ιστορία, με την ελπίδα να δει η ανεμοπορία στο
μέλλον καλύτερες μέρες.

***
Ας δούμε όμως ποια ήταν η τύχη του ΤΕΞΑΣ.
Εν πρώτοις κανείς δεν ήθελε να αναλάβει την
αρχηγία του. Το επιχείρημα ήταν ότι από την στιγμή
που κάποιος είναι πτυχιούχος, έχει από τον νόμο την
πλήρη υπευθυνότητα των πτήσεών του και άρα
μπορεί να πάρει ένα ανεμόπτερο της λέσχης και να
πετάξει όπως κρίνει ο ίδιος. Δεν χρειάζεται ΤΕΞΑΣ.
Ναι αυτό είναι σωστό, όταν έχει ο ίδιος δικό του
ανεμόπτερο. Όταν όμως το ανεμόπτερο ανήκει σε
σωματείο, τα πράγματα δεν είναι έτσι. Όταν τον
ανυψώνει άλλος χειριστής (με αερορυμούλκηση ή
ΜΕΑ), τα πράγματα δεν είναι έτσι. Όταν απογειώνεται από αεροδρόμιο άλλου, τα πράγματα δεν
είναι ακριβώς έτσι. Οι πράξεις του δεν έχουν
επίπτωση μόνο στον ίδιο.
Δεν νομίζω ότι πείσαμε ποτέ τους ενδιαφερόμενους για την ανάγκη υπάρξεως ΤΕΞΑΣ. Κατάλαβαν
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όμως ότι χωρίς αυτό δεν θα μπορούσαν να
χρησιμοποιήσουν λεσχικά ανεμόπτερα για πτήσεις
cross-country. Την ανάγκην φιλοτιμίαν ποιούμενοι,
απεδέχθησαν το ΤΕΞΑΣ.
Το ποιοί διετέλεσαν διαδοχικά αρχηγοί του ΤΕΞΑΣ
δεν έχει καταγραφεί πουθενά. Θυμάμαι όμως ότι
κάποτε το ΤΕΞΑΣ διοικήθηκε συλλογικά από
τριανδρία, ίσως για να μην έχει κανείς την συνολική
ευθύνη των πτήσεων.
Δυστυχώς δεν υπήρχε κάποιος πεπειραμένος σε
πτήσεις cross-country να αναλάβει την αρχηγία των
νεωτέρων. Καταλληλότερος για την θέση του
αρχηγού ήταν βεβαίως ο Αυγερινός. Όμως ο ίδιος
ήταν επικεντρωμένος στις δικές του πτήσεις σε όλη
την Ελλάδα. Επιθυμούσε να υπάρξουν και άλλοι
αγωνιστές, αλλά δεν είχε διάθεση να τους
δημιουργήσει ο ίδιος. Έτσι, την διοίκηση του ΤΕΞΑΣ
ανέλαβαν οι ίδιοι οι διοικούμενοι. Σήμερα θα
λέγαμε ότι το ΤΕΞΑΣ διεπνέετο από δημοκρατικές
αρχές. Ωραίο ακούγεται αυτό, ε;
***
Η δραστηριότης του ΤΕΞΑΣ άρχισε πολύ σωστά.
Σαν πρώτο βήμα οι νέοι χειριστές έπρεπε να κάνουν
πτήση 50 χιλιομέτρων με προσγείωση εκτός
αεροδρομίου. Οι πτήσεις αυτές οργανώθηκαν με
κάθε επιμέλεια, κυρίως από τον Γιάννη Δήμα.
Βρέθηκε ένα χωράφι στις Πλαταιές σαν τελικός
προορισμός. Αναγνωρίστηκαν και επισημάνθηκαν
κάποιοι χώροι στο ενδιάμεσο της διαδρομής, σαν
εναλλακτικές προσγειώσεις, αν κάποιος έμενε πολύ
χαμηλά κατά την πτήση του. Οι χώροι αυτοί
επισημάνθηκαν στον χάρτη και φωτογραφήθηκαν
από διάφορες γωνίες ώστε να είναι ευκόλως
αναγνωρίσιμοι.
Οι πτήσεις γίνονταν με πλήρη ασφάλεια,
πετώντας από χοάνη σε χοάνη ασφαλείας. Εμείς από
την σχολή παρακολουθούσαμε με ικανοποίηση το
νέο τμήμα να αναπτύσσεται και περιμέναμε να
συνεχίσει στον ίδιο ρυθμό. Τον πρώτο χρόνο της
λειτουργίας, κάποιοι ανεμοπόροι έκαναν το πενηντάρι τους με επιτυχία.

Δυστυχώς οι διοικούντες το ΤΕΞΑΣ δεν είχαν τα
ίδια όνειρα με τους εμπνευστές του. Αφού οι ίδιοι
πέτυχαν το πενηντάρι τους, δεν είχαν καμία διάθεση
να δουλέψουν ώστε να το πετύχουν και άλλοι. Ο
στόχος τους τώρα ήταν να πετύχουν οι ίδιοι κάτι
καλύτερο για τον εαυτό τους. Αυτό ήταν φυσικό
αποτέλεσμα του ότι την διοίκηση του ΤΕΞΑΣ την
έκαναν οι ίδιοι οι διοικούμενοι.
Σε κάποια φάση μάλιστα, τους βοηθήσαμε να
ιδρύσουν νέο σωματείο αγωνιστικής ανεμοπορίας,
αλλά αυτό υπήρξε πολύ βραχύβιο.
***
Επόμενη κίνηση του ΤΕΞΑΣ ήταν η διενέργεια
μικρών τοπικών αγώνων από εν πολλοίς ανεκπαίδευτους πτυχιούχους οι οποίοι ήταν και οι
διοργανωτές των αγώνων. Αυτό ακούγεται παράξενο,
αλλά το πρόβλημα ήταν πάντα η έλλειψη πεπειραμένου ανεμοπόρου που θα ανελάμβανε το ΤΕΞΑΣ.
Αντί για εκπαίδευση αρχαρίων αγωνιστών σε
cross-country, το ΤΕΞΑΣ ασχολήθηκε με αγώνες crosscountry. Έπρεπε όμως να υπάρξουν και εχέγγυα
ασφαλείας. Αντί αυτά να διασφαλιστούν με
εκπαίδευση, επιχειρήθηκε να διασφαλιστούν με
ποινολόγιο. Αντί για προληπτικά μέτρα, άρχισαν να
θεσπίζονται κατασταλτικά μέτρα.
Θεσπίστηκαν αυστηρές ποινές για όποιον έφθανε
σε σημείο να προσγειωθεί εκτός αεροδρομίου. Κατά
κακή όμως σύμπτωση, αυτός που αναγκάστηκε να
προσγειωθεί εκτός ήταν ο ίδιος ο αρχηγός της
κινήσεως. Προφανώς επέβαλε στον εαυτό του την
θεσπισθείσα από τον ίδιο ποινή προσωρινού αποκλεισμού. Έτσι το ΤΕΞΑΣ παρέλυσε.
***
Με την εγκατάλειψη του παραδοσιακού ΤΕΞΑΣ
σταματάει η συντηρητική αντιμετώπιση των πτήσεων
cross-country. Τόσο στην Λαμία όσο και στην
Κωπαϊδα δεν αναγνωρίστηκαν χωράφια ασφαλείας
κατά μήκος κάποιων διαδρομών. Αναγνωρίστηκαν
και φωτογραφήθηκαν μόνο σημεία στροφής για
ανεμοπορικούς αγώνες, στο πνεύμα κάποιας

Ikariadas που δεν έγινε ποτέ στην Ελλάδα. Κανείς δεν
ασχολήθηκε συστηματικά στην Αθήνα με συντηρητική εκπαίδευση και καθοδήγηση όλων των νέων
χειριστών σε cross-country.
Κάποια χρόνια αργότερα στην Έδεσσα, ο Πέτρος
Γεωργόπουλος θα αναγνώριζε εναλλακτικούς χώρους
προσγειώσεων γύρω από το αεροδρόμιο και θα
εξέδιδε ένα πολύ χρήσιμο φυλλάδιο για πτήσεις
cross-country στην Δυτική Μακεδονία. Ο Γεωργόπουλος όμως, δεν περιβαλλόταν από μεγάλο πλήθος
νέων χειριστών. Μια οργάνωση σαν το ΤΕΞΑΣ τού
ήταν τελείως άχρηστη για την Έδεσσα.
Τόσο από την Κωπαϊδα όσο και από την Έδεσσα
έγιναν πολλές πτήσεις cross-country. Ήταν όμως
κυρίως πτήσεις ιδιωτικών ανεμοπτέρων. Οι νέοι
ανεμοπόροι που παράγουν οι σχολές μας έμειναν
χωρίς συστηματική εκπαίδευση σε cross-country.
Έμειναν με το δικαίωμα να αυτοαναγορεύονται
αγωνιστές, ή ακροβάτες, κατά τα όνειρά τους.
Και έτσι φθάνουμε στο κερασάκι της τούρτας.
Μια συστηματική εκπαίδευση δεν περιλαμβάνει
μόνο την μεταβίβαση των απαραιτήτων γνώσεων για
το επόμενο βήμα. Περιλαμβάνει και άτυπη κρίση των
εκπαιδευόμενων σε cross-country. Όχι κρίση μέσω
εξετάσεων. Αλλά γνώση του εκπαιδευτή για τις
δυνατότητες κάθε εκπαιδευόμενου. Αυτό μπορεί να
το κάνει μόνο κάποιος πολύ πιο πεπειραμένος από
τους εκπαιδευόμενους. Αυτός μας έλειψε όλα αυτά
τα χρόνια.
Οι ιδιώτες που πετάν με τα ανεμόπτερά τους
πτήσεις cross-country, είναι καλοί και συντηρητικοί
χειριστές που δεν έχουν κάνει ούτε ένα γρατζούνισμα του ανεμοπτέρου τους. Δεν βρέθηκε όμως
μέχρι τώρα κανείς που να έχει την φιλοδοξία να τον
αναγορεύσει η ιστορία μας «δημιουργό της ελληνικής αγωνιστικής ανεμοπορίας».
Όσο για το ΤΕΞΑΣ; Αποτελεί σήμερα απλώς μια
ρομαντική ανάμνηση καλών παλιών εποχών. Όλο
αυτό το κείμενο που διαβάσατε αναφέρεται σε
γεγονότα του περασμένου αιώνα. Για σκεφθείτε το. _
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