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Αεροπορική αρχαιολογία

Οι αρχαιολόγοι μάς παραπλανούν συστηματικά.
Μας μιλούν για την εποχή του σιδήρου. Μας μιλούν
για την εποχή του χαλκού. Και πριν από αυτό, μας
μιλούν για την λίθινη εποχή, νεολιθική και
παλαιολιθική, μας λένε.
Μας αποκρύπτουν συστηματικά την εποχή του
ξύλου, των ξύλινων όπλων (ακόντια, τόξα), την εποχή
των ξύλινων ναών. Σήμερα, χρησιμοποιούμε την λέξη
ξόανα για κακομούτσουνες γκόμενες. Για τους
αρχαίους όμως τα ξόανα ήταν ξύλινα αγάλματα
καλλιγράμμων θεοτήτων, ίσως λίγο σκεβρωμένα από
την υγρασία. Η εποχή του ξύλου δεν άφησε πίσω της
ανασκαφικά ευρήματα. Γι αυτό και οι αρχαιολόγοι
την αποσιωπούν και μας μιλάν κυρίως για τις πέτρες.
Θα ήταν κωμικό αν το ίδιο συνέβαινε στην
θάλασσα. Πριν από την ύπαρξη σιδερένιων καραβιών
όλα τα πλοία ήταν ξύλινα. Δεν έχει επιβιώσει
ολόκληρο κανένα αρχαίο πλοίο. Έχουμε βρει όμως
ολόκληρες τις πέτρινες άγκυρές τους. Μήπως θα
είχαμε για την θάλασσα δυο εποχές; την εποχή του
σιδήρου και πριν από αυτήν την εποχή του λίθου; Θα
αποσιωπούσαμε τελείως το ξύλο σαν ναυπηγικό
υλικό και όλη την ξύλινη εποχή των πλοίων;
Η ιστορία της πτήσεως, αν συμπεριλάβουμε τα
αερόστατα, ξεκινάει από τον καιρό του Λουδοβίκου
νούμερο 16. Ξεκινάει δηλαδή από την εποχή του
χαρτιού.

πρώτο αερόστατο θερμού αέρα, του 1783, ήταν
κατασκευασμένο από χαρτί των εργοστασίων
Μονγκολφιέ, συγκρατημένο με δίχτυ. Κάποια
κείμενα ονομάζουν τα πρώτα αερόστατα θερμού
αέρα μονγκολφιέρες.
Την δεκαετία του 1960, όταν φοιτούσαμε στο
Πολυτεχνείο, περνούσαμε την οδό Πατησίων απέναντι από την κεντρική πύλη, όπου ευρίσκετο το
χαρτοπωλείο του Χρυσικόπουλου και ζητούσαμε να

αγοράσουμε σχεδιαστικό χαρτί κανσόν. Ήταν ένα
χαρτί εξαιρετικής ποιότητας που δεν ρουφούσε την
σινική μελάνη με την οποία τότε σχεδιάζαμε. Αυτό
που δεν γνωρίζαμε τότε, ήταν ότι ο κύριος deCanson
ήταν ο γαμπρός του κυρίου Μονγκολφιέ. Είχε
παντρευτεί την κόρη του και προσέθεσε το όνομά
του στην επωνυμία της εταιρείας.
Ο άνθρωπος λοιπόν, αρχίζει να πετάει την εποχή
του χαρτιού.

Η χάρτινη εποχή
Οι αδελφοί Mongolfier ήταν χαρτοβιομήχανοι. Το
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Η πάνινη εποχή
Πολύ σύντομα μετά τις μονγκολφιέρες θερμού
αέρα, αρχίζουν οι πτήσεις με ανυψωτικό αέριο,
υδρογόνο. Πρώτο ήταν το αερόστατο του κυρίου
Σαρλ (Charles).
Τα αερόστατα υδρογόνου είχαν από την αρχή όλα
τα κατασκευαστικά στοιχεία των αεροστάτων
υδρογόνου ή ηλίου (καλάθι με σάκους άμμου, δίχτυ,
πάνινο σάκο αερίου με δικλείδα
εκκενώσεως στην κορυφή του). Η μόνη
συνεχής βελτίωση που ακολούθησε ήταν
στο υλικό του σάκου αερίου. Το υδρογόνο,
με το μικρό του μόριο, είναι πολύ
διαπεραστικό αέριο. Ο σάκος έπρεπε να
έχει κατάλληλη επίστρωση ώστε να μην τον
διαπερνά το ανυψωτικό αέριο.
Η πάνινη εποχή διήρκησε μέχρι τον
εικοστό αιώνα όταν άρχισαν να κατασκευάζονται πτητικές συσκευές βαρύτερες
του αέρα, τα αεροπλάνα.
Το πανί συνέχισε όμως να χρησιμοποιείται στα αεροπλάνα, σαν υλικό
επικαλύψεως, εμποτιζόμενο με κατάλληλα
υλικά. Στόχος των υλικών εμποτισμού του
πανιού των αεροπλάνων ήταν βεβαίως η
στεγανότης τους έναντι της βροχής, κατά
την χρήση. Ο δυσκολότερος όμως ρόλος του
εμποτισμού του πανιού ήταν το κατάλληλο
τέντωμα του πανιού ανάμεσα στα
πλευρίδια της πτέρυγας, κατά την κατασκευή.
Για το τέντωμα του πανιού μετά την
επικάλυψη
της
πτέρυγας,
χρησιμοποιήθηκαν διάφορα πτητικά υγρά (dope)
που εξατμίζονταν τεντώνοντας το πανί.

Αυτά τα υλικά ήταν για κάποιους πολύ προσφιλή
στην εισπνοή. Από εκεί προέρχεται και η έκφραση
ντοπάρισμα για όσους τα εισέπνεαν. Τα υλικά αυτά
ήταν nitrate dope ή butyrate dope. Στην Ελλάδα
χρησιμοποιούσαμε κυρίως nitrate dope και υπήρχε
τοπική παραγωγή του υλικού. Όταν το εργοστάσιο
του ΚΕΑ στο Φάληρο σταμάτησε να κάνει
επικαλύψεις πτερύγων με πανί, σταμάτησε και η

εγχώρια παραγωγή nitrate dope. Από τα τελευταία
κομμάτια που είχαν επικάλυψη με πανί ήταν τα
πηδάλια των Dakota.
Το ΚΕΑ έκανε ίσως την τελευταία επικάλυψη με
πανί το 2005 σαν ΚΕΑ Ελληνικού, όταν επισκεύασε το
ανεμόπτερο Bergfalke της Εδέσσης (βλέπε τεύχος 3
του περιοδικού Remove Before Flight, Σεπτ.2005).
Το πανί της επικαλύψεως ήταν
βαμβακερό καλής ποιότητας. Για να
τεντώσει σωστά πάνω στην πτέρυγα,
έπρεπε να μην είχε τοποθετηθεί πολύ
χαλαρό, αλλά και να μην είχε τοποθετηθεί
πολύ σφικτό. Υπήρχε ο κίνδυνος να
τεντώσει πολύ με το dope
και να
στραβώσει το χείλος εκφυγής της
πτέρυγας προς τα μέσα, ή να
παραμορφώσει όλη την πτέρυγα. Η
υγρασία του πανιού έπαιζε στο τέντωμα
σημαντικό ρόλο.
Όλα αυτά ήρθε να τα απλοποιήσει η
χρήση συνθετικών υφασμάτων, όπως το
Dacron. Αυτό το βρίσκαμε στην αγορά
σαν φόδρα, σε διάφορες ποιότητες. Το
Dacron τέντωνε με σίδερο σιδερώματος
και ακολούθως βαφόταν με dope για
στεγανοποίηση. Αυτές οι τεχνολογίες
έχουν μείνει πια για μικρά ερασιτεχνικά
αεροπλάνα ή για μουσειακά κομμάτια. Η
βιομηχανία, εδώ και δεκαετίες, έχει
ξεφύγει από την πάνινη εποχή.
Στην πράξη, η πάνινη εποχή ήταν η
εποχή των αεροστάτων που δεν είχαν
άκαμπτη φέρουσα κατασκευή.
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Η ξύλινη εποχή
Τα πρώτα αεροπλάνα που κατασκευάστηκαν ήταν
ξύλινα. Η φέρουσα κατασκευή των πτερύγων και της
ατράκτου ήταν ξύλινη. Σαν αεροπορική ξυλεία (με
ειδικό βάρος γύρω στο 0,5) χρησιμοποιήθηκε η
ασημόχρους ελάτη (fir). Κατάλληλα έλατα υπάρχουν
και στην Μακεδονία. Τα χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι
σαν εκλεκτή ναυπηγική ξυλεία. Ξυλεία ανθεκτικότερη
αλλά βαρύτερη (με ειδικό βάρος γύρω στο 0,7) ήταν
το spruce που το βρίσκαμε στο ελληνικό εμπόριο σαν
Oregon pine και είχε οικοδομική χρήση.
Με την βαθμιαία εγκατάλειψη της ξυλείας από
την ευρεία κατασκευή, η καλή ξυλεία του τρέχοντος
εμπορίου σπανίζει και δεν είναι πια κατάλληλη για
αεροπορικές κατασκευές.
Οι ξύλινες αεροκατασκευές χρησιμοποιούσαν
κοντρα-πλακέ σε μικρά πάχη τάξεως 1-1,5 mm.
Τέτοιο υλικό δεν υπήρχε στην ελληνική αγορά και
ήταν πάντα εισαγόμενο. Κάποιο όμως κιτ που
αγοράστηκε από τις ΗΠΑ περιείχε κοντρα-πλακέ με
την ένδειξη «made in Greece». Προφανώς ήταν μια
μεγάλη παραγγελία ξένου πελάτη στο ελληνικό
εργοστάσιο Shelman, της οποίας φύλλα δεν έφθασαν
ποτέ στο εγχώριο λιανεμπόριο.
Το τέλος της εποχής του ξύλου άρχισε γύρω στον
δεύτερο πόλεμο, όταν ξεκίνησε να βασιλεύει το
αλουμίνιο. Σήμερα, ξύλινες κατασκευές είναι μόνο
ερασιτεχνικές και παραδοσιακές. Το ξύλο δεν έχει
εξασφαλισμένες ιδιότητες. Ακόμα και δύο δοκοί που
έχουν κοπεί από το ίδιο κομμάτι ξύλου, μπορεί να
εμφανίσουν διαφορετικά χαρακτηριστικά. Η επιλογή
κατάλληλης ξυλείας από μια ξυλαποθήκη είναι μια
λεπτή διαδικασία.
Το ξύλο σαν υλικό είναι εύκολο και φιλικό στην
κατεργασία του και έχει ακόμα ένθερμους οπαδούς.

Η εποχή του αλουμινίου
Το αλουμίνιο σαν βιομηχανικό προϊόν, έχει
σταθερές ιδιότητες. Το ειδικό βάρος του 2,7 δεν είναι
μικρό σε σχέση με το ξύλο, αλλά δεν συγκρίνεται με
το 7,8 του σιδήρου.
Πριν χρησιμοποιηθεί στα αεροπλάνα, το
αλουμίνιο είχε ευρεία χρήση στα αερόπλοια. Ο
τεράστιος σκελετός των αεροπλοίων του κυρίου
Zeppelin ήταν κατασκευασμένος από αλουμίνιο. Για
την χρήση του σε αεροπλάνα υπήρξε στην αρχή

ενδοιασμός. Κάποιος Γάλλος αεροναυπηγός έλεγε
χαρακτηριστικά ότι το αλουμίνιο είναι απλώς
συμπιεσμένο χώμα. Με την εξέλιξη όμως των
κραμάτων αλουμινίου, το υλικό απέκτησε στις
αεροκατασκευές σχεδόν αποκλειστική χρήση.
Από τα κράματα αλουμινίου συνηθέστερα στις
αεροκατασκευές ήταν το 2021 και το ανθεκτικότερο
2024. Συνήθως τα εξαρτήματα του αλουμινίου
κατασκευάζονταν από εύκαμπτο μαλακό φύλλο
(πχ.2021-0) και ακολουθούσε η σκλήρυνση του
εξαρτήματος σε φούρνο (βαφή), ώστε να προκύψει η
σκληρότερη μορφή (πχ.2021-Τ4).
Το αλουμίνιο ήταν ένα υλικό επιρρεπές σε
οξείδωση. Μετά την κατασκευή των τμημάτων,
ακολουθούσε η βαφή τους με ειδικά προστατευτικά
χρώματα (συνήθως σε απόχρωση κιτρινοπράσινη).
Τέλος γινόταν η τελική βαφή στο επιθυμητό χρώμα.
Ένα σημαντικό μειονέκτημα του αλουμινίου σαν
κατασκευαστικό υλικό ήταν η αδυναμία ικανοποιητικής συγκολλήσεως των εξαρτημάτων. Τα φύλλα
αλουμινίου συνδέονταν μεταξύ τους με ίλωση
(πριτσίνια). Αυτό απαιτούσε κατασκευές ιδιοσυσκευών που συγκρατούσαν τα φύλλα στις σωστές
θέσεις, ώστε να αποκτήσουν πολλές τρύπες και να
πριτσινωθούν. Τα πριτσίνια προεξείχαν από την
τελική επιφάνεια της πτέρυγας και αύξαναν την
αντίσταση κατά την πτήση. Για ειδικές κατασκευές
(πχ. ανεμόπτερα) οι τρύπες βούλιαζαν σαν κρατήρες
και δέχονταν κωνικά πριτσίνια.
Η αλουμινοκατασκευή ήταν μια επίπονη εργασία,
με χιλιάδες πριτσίνια (pop rivets), αλλά είχε θετικό
αποτέλεσμα και μπορούσε να ελεγχθεί σε όλες τις
φάσεις της κατασκευής, χωρίς να αφήσει κρυφά
ελαττώματα. Γι αυτό και επεκράτησε πλήρως.
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Η εποχή των πλαστικών
Η εποχή των πλαστικών κάνει τα πρώτα βήματά
της μετά το 1970 και έχει ξεκινήσει από κατασκευές
ανεμοπτέρων. Οι ρητίνες, κυρίως εποξειδικές, δεν
είναι το φέρον υλικό. Είναι το συγκολλητικό υλικό για
τις φέρουσες ίνες. Αυτές οι ίνες ήταν στην αρχή
υαλο-υφάσματα και αργότερα ανθρακο-υφάσματα.
Το ειδικό βάρος του τελικού υλικού είναι της
τάξεως του 2 (δηλαδή λίγο ελαφρύτερο από το
αλουμίνιο), αλλά η αντοχή του υλικού είναι πολλαπλάσια από το αλουμίνιο.
Αυτό που αλλάζει τελείως με τα νέα υλικά, είναι ο
τρόπος κατασκευής με καλούπια. Ενώ για το ξύλο και
το αλουμίνιο η κατασκευή προχωράει από μέσα προς
τα έξω, η χρήση καλουπιών κάνει την κατασκευή να
προχωράει από έξω προς τα μέσα. Αυτό αυξάνει
δραστικά την ακρίβεια της κατασκευής που
επαφίεται πλέον στην ακρίβεια του καλουπιού. Για
να ακριβολογούμε, στην ακρίβεια του μοδέλου (plug)
από το οποίο προέρχεται το καλούπι (mold). Για να
αποκτήσουμε ένα πλαστικό τεμάχιο πρέπει να
κατασκευάσουμε τρία (μοδέλο-καλούπι- τεμάχιο).
Το αλουμίνιο είναι ένα υλικό που έχει τις ίδιες
αντοχές σε όλους τους άξονες φορτίσεως. Ανάλογα
όμως με τον προσανατολισμό των ανθρακουφασμάτων, μπορούμε με την νέα μέθοδο
κατασκευής, να αποκτήσουμε διαφορετικές ιδιότητες
για κάθε άξονα του υλικού. Αυτό επιτρέπει την
βελτιστοποίηση της κατασκευής, ώστε να μην
υπάρχει περιττό υλικό, δηλαδή περιττό βάρος.
Με όλα αυτά τα πλεονεκτήματα, ξεκινάει από τον
νέο αιώνα στην κύρια αεροπορική βιομηχανία η
εποχή των πλαστικών.
Για κάθε νέο υλικό που χρησιμοποιείται έχουμε
στην αρχή αστοχίες και ατυχήματα. Έτσι γίνεται η

πρόοδος στην τεχνολογία. Αν τα πρώτα αεροπλάνα
που πέταξαν δεν είχαν ατυχήματα, θα πετούσαμε
ακόμα με τέτοια.
Όπως έλεγαν και οι πολυλογάδες πρόγονοί μας:
Ουδέν κακόν αμιγές καλού.

Ανακεφαλαίωση
Για ένα μελλοντικό ιστορικό, οι αεροκατασκευαστικές εποχές θα πρέπει να είναι κάπως έτσι:
Εποχή του χαρτιού
1783-1790
Εποχή του πανιού
1790-1900
Εποχή του ξύλου
1900-1940
Εποχή του αλουμινίου
1940-2000
Εποχή των πλαστικών
2000- ΧΧ
Βρισκόμαστε σήμερα σε μια μεταβατική περίοδο
όπου υποχωρεί το αλουμίνιο και επικρατούν τα
πλαστικά. Για την επικάλυψη των πτερύγων με πανί,
αναφέραμε ότι, το 2005 υπήρχαν ακόμα στο ΚΕΑ
κάποιοι τεχνίτες που γνώριζαν να τεντώσουν το πανί
της επικαλύψεως. Ίσως σε κάποια χρόνια να λέμε ότι
υπάρχουν ακόμα στην ΕΑΒ κάποιοι τεχνίτες που
ξέρουν να πριτσινώνουν αλουμίνιο.
Τι θα βρει όμως ο μελλοντικός αρχαιολόγος σε
ενδεχόμενες ανασκαφές;
Όλα αυτά τα υλικά που αναφέραμε είναι εύφλεκτα και καταστρέφονται εύκολα. Αν καταχωθούν σε
χαλάσματα, όλα θα εξαφανιστούν από οξείδωση και
δράση μικροοργανισμών, εκτός ίσως των πλαστικών.
Οι απεικονίσεις των αντικειμένων αυτών δεν έχουν
γίνει σε μάρμαρα και τοιχοποιίες1, αλλά σε χαρτί και
σε ψηφιακά αρχεία. Προφανώς όλα αυτά θα
εξαφανιστούν. Θα βρεθούν μόνο δομικά υλικά από
την κατασκευή αεροπορικών κτιρίων και των
διαδρόμων απογειώσεως.
Άρα ο αρχαιολόγος του μέλλοντος θα καταλήξει
στο συμπέρασμα ότι, για τις αεροκατασκευές
υπήρξαν δύο εποχές: Η λίθινη εποχή και η πλαστική.
Κάπως έτσι;
1

Εξαιρείται η τοιχογραφία µε το αεροπλάνο της Ολυµπιακής
στον ιερό ναό του Αγ. Ανδρέα στο Κίεβο (βλ.τεύχος 93).
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Η ξυλεία στον αέρα
και στην θάλασσα
Στην κατασκευή ξυλίνων αεροσκαφών αναφερθήκαμε ήδη. Επρόκειτο για επιλεγμένη ξυλεία που
είχε μικρό ειδικό βάρος και μεγάλη αντοχή. Τα καλά
ξύλα έπρεπε να έχουν μεγάλη πυκνότητα φυτικών
ινών, δηλαδή πολλούς δακτυλίους αναπτύξεως ανά
ίντσα. Ήταν βεβαίως κομμένα κατά μήκος των ινών,
δηλαδή οι κορμοί από τους οποίους προήλθαν
έπρεπε να είναι ευθύγραμμοι. Τα ξύλα δεν έπρεπε
να ανήκουν στην περιοχή του φλοιού του δένδρου,
ούτε να περιλαμβάνουν το κέντρο του κορμού. Ξύλα
με ρόζους απορρίπτονταν ασυζητητί. Υπήρχαν
εταιρείες που έκαναν την επιλογή των ξύλων και
εμφάνιζαν στο εμπόριο ξυλεία αεροπορικών
προδιαγραφών, σε τυποποιημένες διατομές.
Η ξυλεία αυτή ήταν βεβαίως πολύ ακριβή, οπότε
πολλοί ερασιτέχνες προτιμούσαν να κάνουν μόνοι
τους την επιλογή από τις ξυλαποθήκες. Υπήρχαν και
κάποιοι ερασιτέχνες που προέβαλαν τον εαυτό τους
σαν ειδικούς στην επιλογή ξυλείας, καθώς και
κάποιοι που τους πίστευαν. Τα βιομηχανικά υλικά
του εμπορίου (αλουμίνιο, σίδηρος, πλαστικά) είχαν
από παραγωγής σταθερές ιδιότητες, αν βεβαίως ο
έμπορος γνώριζε τι πουλούσε και ήταν ειλικρινής.
Στα ξύλα αντιθέτως, επικρατούσε συνήθως ο μάγος
του χωριού.
Με όλα αυτά, ήταν γεγονός ότι η αεροπορική
ξυλεία ήταν μόνο ευθύγραμμη. Οι ξύλινες πτέρυγες
σχεδιάζονταν με ευθύγραμμα τμήματα, γιατί κάθε
καμπύλη ήταν προβληματική στην κατασκευή.
Οι αεροτομές των πτερύγων δεν είναι ευθύγραμμες. Τα ξύλινα πλευρίδια των πτερύγων κατασκευάζονταν σαν δικτύωμα του οποίου, κυρίως το πάνω

πέλμα, έπρεπε να έχει σημαντική καμπυλότητα. Αν
το πέλμα ήταν πηχάκι μικρής διατομής, μπορούσε να
καμφθεί και να πάρει την μορφή της αεροτομής,
(εκτός από την περιοχή του χείλους προσβολής,
όπου απαιτούνταν ειδικές λύσεις). Αν πάλι το
δικτύωμα του πλευριδίου είχε πηχάκια μεγάλης
διατομής, αυτά θερμαινόταν σε ατμό για να
μαλακώσουν και να μπορέσουν να καμπυλωθούν.
Οι ναυτικές κατασκευές απαιτούσαν επίσης
ευθύγραμμα ξύλα καλής ποιότητας. Ένας αρχαίος
στόλος από 50 τριήρεις απαιτούσε την ύπαρξη
τουλάχιστον 10.000 κουπιών. Προσθέτοντας τα
κατάρτια και τις αντένες των πανιών συγκεντρώνουμε μια σημαντική ποσότητα ευθύγραμμης

ξυλείας που έπρεπε να κοπεί και να ξηρανθεί.
Ο τρόπος κατασκευής των αρχαίων πλοίων με
σανίδια που συνδέονταν με τένοντες και πύρους,
απαιτούσε επίσης πολύ μεγάλες ποσότητες ξυλείας
που έπρεπε να κοπεί σε σανίδια, με τα μέσα της
εποχής εκείνης. Επρόκειτο για μια εξόχως
εργασιοβόρο κατασκευή. Ευτυχώς την εποχή εκείνη,
τα βουνά της Μακεδονίας ήταν καλυμμένα με
εκτεταμένα δάση εκλεκτής ξυλείας. Όσο για την
εργασία, οι συνεχείς πόλεμοι των αρχαίων απέφεραν
πολλούς ικανούς δούλους.
Οι Αθηναίοι διατηρούσαν δύο πρότυπες τριήρεις
(την Πάραλο και την Σαλαμινία) που ήταν πολύ
ελαφρές και γρήγορες. Ονομάζονταν «ιερές τριήρεις» και χρησιμοποιούνταν με επίλεκτα πληρώ-
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ματα, για ειδικές αποστολές. Προφανώς ήταν κατασκευασμένες με μεγάλη επιμέλεια, από πολύ εκλεκτή ξυλεία.

Μεγάλα ξύλινα πολεμικά
Ας δούμε τώρα τους μεγάλους στόλους της
εποχής του Λουδοβίκου νούμερο 14, με τα πολλά
κανόνια. Εδώ οι διατομές των ξύλων ήταν μεγάλες
για να αντέχουν τους κανονιοβολισμούς από μικρή
απόσταση. Τα ξύλα για τους νομείς των πλοίων δεν
μπορούσαν να είναι ευθύγραμμα. Οι ναυπηγοί
πήγαιναν οι ίδιοι στο δάσος και επέλεγαν τα δένδρα
και τα κλαδιά που θα κόβονταν για κάθε νομέα. Στα
νησιά μας, οι καραβομαραγκοί διάλεγαν επίσης τα
κλαδιά των πεύκων από τα οποία θα προέκυπταν τα
στραβόξυλα των καϊκιών.
Η ναυπήγηση των ξύλινων πλοίων απαιτούσε
μεγάλη γνώση και πείρα. Από το δάσος μέχρι την
ναυμαχία υπήρχε μια σειρά από εξειδικευμένα
άτομα (ναυπηγοί, αρμενιστές, πυροβολητές). Τέτοια
άτομα είχε στον στόλο του ο Λουδοβίκος και κυριαρχούσε στην θάλασσα.

Παραθέτουμε φωτογραφία από την κατασκευή
του πολεμικού των 74 κανονιών «Jean Bart», καθώς
και τους νομείς της διάσημης φρεγάτας «Ερμιόνη»
(των 32 κανονιών) που μετέφερε τον La Fayette στην
Αμερική, για να βοηθήσει στην αμερικανική επανάσταση κατά των Εγγλέζων.
Όταν όμως η γαλλική επανάσταση έδιωξε από τα
πλοία τους παλιούς αξιωματικούς με τις εξειδικευμένες γνώσεις τους, το αποτέλεσμα ήταν
αναμενόμενο. Ο γαλλικός στόλος έφτασε στο σημείο
να προτιμήσει να δώσει ναυμαχία στο Αμπουκίρ
αγκυροβολημένος σε γραμμή παραγωγής. Έδωσε
στους Άγγλους την πρωτοβουλία των κινήσεων και
ηττήθηκε. Ας ελπίσουμε, οι Τούρκοι που έδιωξαν
τους μισούς αξιωματικούς της αεροπορίας τους, να
έχουν την ίδια τύχη.
Η Γαλλία προέβλεπε πάντα να έχει εκλεκτή ξυλεία
μετά από τριάκοντα έτη, φυτεύοντας δένδρα σε
επιλεγμένα δάση. Όταν κάηκε προσφάτως η στέγη
της Παναγίας των Παρισίων, μάθαμε ότι είχε προβλεφθεί να υπάρχουν τα δένδρα για την αντικατάσταση των δοκών της στέγης.

Καμπύλες αεροκατασκευές
Γυρίζουμε στις αεροκατασκευές. Ο αεροναυπηγός
δεν μπορούσε να πάει στο δάσος και να διαλέξει
στραβόξυλα για καμπύλες αεροκατασκευές. Η αεροπoρική ξυλεία για να είναι ελαφριά, δεν έπρεπε να
περιέχει μεγάλη υγρασία. Η αεροπορική ξυλεία αφού
κοβόταν, περνούσε από ξηραντήριο. Σε υγρές χώρες,
η υγρασία αποτελούσε πρόβλημα στα ξύλινα
αεροσκάφη. Υγρασία μέχρι 7% ήταν αποδεκτή.
Υγρασία μεγαλύτερη από 14% καθιστούσε το ξύλο
ακατάλληλο.
Η ξηρά αεροπορική ξυλεία σε μεγάλες διατομές,
δεν μπορούσε να καμφθεί. Στα αεροπλάνα όμως
υπήρχαν κομμάτια που απαιτούσαν καμπυλωμένα
ξύλα. Τέτοια ήταν πχ. τα κυκλικά ακροπτερύγια, ή τα
σκι προσγειώσεως. Αυτά κατασκευάζονταν από
πολλά λεπτά, εύκαμπτα φύλλα ανθεκτικού ξύλου,
κολλημένα μεταξύ τους στην επιθυμητή καμπύλη.
Αν το ξύλινο κομμάτι μπορούσε να κατασκευαστεί
από κόντρα-πλακέ (όπως οι επίπεδοι νομείς) το
σχήμα ήταν ελεύθερο. Για παράδειγμα, το κυκλικό
ακροπτερύγιο μπορούσε να κοπεί σε παχύ οριζόντιο
κόντρα-πλακέ. Η λύση όμως ήταν βαρύτερη.
Οι παραδοσιακές κόλλες, σαν την καζεΐνη του
γάλακτος, ήταν οργανικά υλικά. Οι κόλλες αυτές ήταν
ακατάλληλες για την θάλασσα. Είχαν την τάση να
αναπτύσσουν μύκητες (να μουχλιάζουν). Ήταν και
ελκυστικές για τα ζώα που μασουλούσαν τα αεροσκάφη που προσγειώνονταν σε χωράφια.
Με τις σύγχρονες κόλλες, αποκτήσαμε κόντραπλακέ θαλάσσης για ναυτικές κατασκευές, καθώς και
επικολλήσεις ισχυρότερες από το ίδιο το ξύλο. Το
ξύλο όμως σαν κατασκευαστικό υλικό, ανήκει ήδη
παρελθόν, τόσο στον αέρα όσο και στην θάλασσα._
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Το αλουμίνιο
στην θάλασσα και στον αέρα
Το αλουμίνιο είναι κοινό υλικό στις αεροκατασκευές. Δεν είναι όμως πολύ γνωστό στην θάλασσα.
Εκτός από όλα τα προβλήματα που ήδη αναφέραμε
για τον αέρα, στην θάλασσα το αλουμίνιο αντιμετωπίζει ένα ακόμα πρόβλημα, την ηλεκτρόλυση.
Από το γυμνάσιο, όλοι θυμόμαστε το πείραμα με
τον χαλκό και το αλουμίνιο μέσα σε ένα ποτήρι με
οξύ, που παράγουν ηλεκτρικό ρεύμα. Ξέρουμε και το
αντίθετο φαινόμενο, κατά το οποίο διοχετεύουμε
ρεύμα στα ηλεκτρόδια, οπότε τα ιόντα του αλουμινίου ταξιδεύουν προς τον χαλκό, μέσα από το οξύ. Το
αλουμίνιο είναι ηλεκτρικώς ασθενέστερο μέταλλο
και τα περισσότερα μέταλλα το καταστρέφουν
ηλεκτρολυτικώς. Ένα αλουμινένιο σκάφος που
περιβάλλεται από αλμυρή θάλασσα, έχει πολλά
σιδερένια και μπρούτζινα εξαρτήματα πρόθυμα να
του επιτεθούν με ηλεκτρόλυση.
Η λογοτεχνία περιγράφει συχνά την δολιοφθορά,
κατά την οποία ρίχνουμε ένα κομμάτι χαλκό στην
σεντίνα ενός σιδερένιου πλοίου για να το
βουλιάξουμε. Αν αυτό είναι εφικτό στον σίδηρο,
είναι πολύ πιο αποτελεσματικό στο αλουμίνιο. Τα
αλουμινένια σκάφη χρειάζονται μεγάλη προσοχή
στην μελέτη, στην κατασκευή και στην χρήση τους.
Μικρά σκάφη από λεπτά πριτσινωμένα ελάσματα
αεροπορικής τεχνολογίας, έχουμε και στην θάλασσα.
Στις ραφές των ελασμάτων υπάρχει στεγανωτικό
παρέμβυσμα. Η πείρα μας από τέτοιο ταχύπλοο
σκαφάκι δεν ήταν καλή. Ο ιδιοκτήτης του δεν
μπόρεσε ποτέ να ελέγξει πλήρως το δάκρυσμα των
πριτσινωμάτων. Τελικώς, το ξεφορτώθηκε και αγόρασε πλαστικό σκάφος. Η πλαστική εποχή ήρθε στην

θάλασσα πολύ πριν έρθει στον αέρα.
Μεγαλύτερα σκάφη, από παχύτερα ελάσματα
είναι τα ιπτάμενα δελφίνια που οργώνουν τον
Σαρωνικό τις τελευταίες δεκαετίες. Ακόμα παχύτερα
ελάσματα αλουμινίου έχουν ταχύπλοα πλοία στο
Αιγαίο. Σε παχιά ελάσματα η σύνδεση δεν γίνεται με
πριτσίνωμα αλλά με ηλεκτροσυγκόλληση. Πρόκειται
για εξειδικευμένη τεχνολογία την οποία γνωρίζουν
και τα ελληνικά ναυπηγεία.
Αν το αλουμίνιο στην θάλασσα έχει ηλεκτρικά
προβλήματα, στον αέρα το αλουμίνιο έχει ηλεκτρικά
πλεονεκτήματα. Ένα αλουμινένιο αεροσκάφος
αποτελεί ηλεκτρικό κλωβό που προστατεύει όλα του
τα περιεχόμενα.
Τα ξύλινα και τα πλαστικά αεροσκάφη μεριμνούν
για την αντικεραυνική προστασία τους. Ο κεραυνός
έχει την τάση να περνά μέσα από μεταλλικά
αντικείμενα και αυτά είναι τα κοντρόλ. Το τι ζημιά
μπορεί να κάνει ο κεραυνός στα κοντρόλ, το αφήνω
στην φαντασία σας. Η γεφύρωση των αρθρώσεων με
εύκαμπτο χαλκό ήταν κάτι που το βλέπαμε σε παλιά

ξύλινα ανεμόπτερα. Σήμερα πια δεν το βλέπουμε,
ίσως γιατί τα ανεμόπτερα δεν ανεβαίνουν πια στις
καταιγίδες, αλλά στα κύματα όρους που δεν έχουν
κεραυνούς. Ένα αλουμινένιο αεροσκάφος δεν έχει
κανένα πρόβλημα με τους κεραυνούς.
Αλουμίνιο για κατασκευή ανεμοπτέρων χρησιμοποούσε κυρίως ο αμερικανικός Οίκος Schweizer
(Σβάιτσερ) που σήμερα πια δεν κατασκευάζει
ανεμόπτερα. Οι Αμερικανοί ανεμοπόροι συνήθισαν
να μην χρειάζονται υπόστεγο, αλλά να αφήνουν τα
ανεμόπτερά τους δεμένα στο ύπαιθρο, όπως τα
αεροπλάνα. Στην Ευρώπη εκπαιδευτικά ανεμόπτερα
από αλουμίνιο ήταν τα τσέχικα Blanik. Πολλά από
αυτά πουλήθηκαν στις ΗΠΑ.
Ανεμόπτερα επιδόσεων από αλουμίνιο δεν
πέτυχαν. Το 1-35 του Schweizer δεν μπορούσε να
αντιμετωπίσει στους αγώνες τα σύγχρονά του πλαστικά γερμανικά ανεμόπτερα, όπως το Mosquito.
Ένα αισθητικό πλεονέκτημα του αλουμινίου
έναντι των πλαστικών είναι ότι το χρώμα του δεν
ήταν υποχρεωτικά λευκό. Το Blanik της ΑΝΛΑ που
βλέπετε, το παραγγείλαμε κίτρινο._
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Ευθυμογράφημα

Αεροπορική απόλαυση
Η εμπλοκή με τις πτήσεις έχει την ιδιαιτερότητα
ότι είναι μια απασχόληση που ξεκινάει συνήθως από
αναψυχή. Ο εμπλεκόμενος κάνει όνειρα για να
βλέπει την γη από ψηλά, να πετάει πάνω από τα
σύννεφα, να απολαμβάνει την ελεύθερη κίνηση σε
τρεις διαστάσεις. Η βιβλιογραφία περιλαμβάνει
ελάχιστες περιπτώσεις όπου αυτό δεν ισχύει.
Κλασικό παράδειγμα είναι ο φαντάρος του
πρώτου πολέμου που βρισκόταν μέσα στις λάσπες
των χαρακωμάτων που προσβάλλονταν από οβίδες
του πυροβολικού. Κάποιοι σκέφτηκαν ότι για να
γλιτώσουν από αυτή την κόλαση θα ήταν προτιμότερο να δηλώσουν αεροπόροι, σαν και αυτούς που
πετούσαν ελεύθερα πάνω από τα κεφάλια τους.
Τα αεροπλάνα της εποχής εκείνης δεν διέθεταν
αλεξίπτωτα. Αν ανεφλέγετο η πάνινη επικάλυψη με
το εύφλεκτο dope, ο αεροπόρος έβλεπε το φτερό του
να μένει αμέσως γυμνός σκελετός, γεγονός που
προμήνυε σίγουρο θάνατο.
Κάποιοι εθελοντές
ζήτησαν έντρομοι να γυρίσουν πίσω στην ασφάλεια
των χαρακωμάτων.
Ένας σύγχρονος τρόπος να προσεγγίσει κάποιος
τις πτήσεις, χωρίς να επιδιώκει αναψυχή, είναι η
επαγγελματική αποκατάσταση. Κάποιοι προσεγγίζουν τις πτήσεις μόνο για τις απολαβές που
προσμένουν, ή σε κάποιες περιπτώσεις, επειδή έτσι
επέλεξε κάποιος συγγενής τους. Στην χώρα μας, οι
περιπτώσεις αυτές είναι λίγες και δακτυλοδεικτούμενες. Ο κανόνας είναι η αεροπορική απόλαυση.
Δεν είναι πολλά τα επαγγέλματα που ξεκινάν από
απόλαυση, που συνεχίζουν να προσφέρουν
απόλαυση σε όσους τα εξασκούν, που το παραδέχονται και καμαρώνουν γι αυτό. Πάνω στην αρχική
αεροπορική απόλαυση οικοδομείται όλη η δομή της
πολεμικής και της πολιτικής αεροπορίας. Οι
επιπτώσεις του φαινομένου είναι πολλές, αν και
πολλοί δεν το αποδέχονται.

Η εκπαίδευση των νέων χειριστών έχει
εγκαταλειφθεί στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Δεν
υπάρχει κρατικός φορέας εκπαιδεύσεως. Δεν
υπάρχει «ανωτέρα σχολή εκπαιδεύσεως πιλότων
πολιτικής αεροπορίας ΑΣΕΠΠΑ». Οι υπάρχουσες
σχολές ιδιωτών πιλότων είναι λεσχικές, των δε
επαγγελματιών είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις. Οι
εκπαιδευτές τους επιλέγονται με κριτήρια της
ελεύθερης αγοράς και όχι μέσα από τις γνωστές
επιτυχημένες κρατικές διαδικασίες.
Για φανταστείτε τι θα γινόταν αν υπήρχαν
θεσμοθετημένες κρατικές σχολές χειριστών. Δεν θα
ήταν βεβαίως λίγες. Κάθε πολιτικός ανήρ θα
επιθυμούσε να πριμοδοτήσει την περιοχή του με μία
τέτοια σχολή που θα αύξανε τα διακινούμενα
κρατικά κεφάλαια και θα διασφάλιζε την πληρότητα
των ενοικιαζομένων διαμερισμάτων της περιοχής
του. Ακόμα και σε νησιά χωρίς αεροδρόμιο.
Τα στελέχη των σχολών θα διορίζονταν με τις
γνωστές πολιτικές πιέσεις που θα επέβαλε η ευγενής
άμιλλα των υποψηφίων. Οι θέσεις θα ήταν επισήμως
θεσμοθετημένες και θα ήταν μόνιμες και ακλόνητες,
τσιμενταρισμένες. Για την επιλογή νέων στελεχών θα
εξέφραζε θεσμοθετημένη γνώμη (μετά ψήφου) το
συνδικαλιστικό όργανο του φορέα, οι νόμιμοι εκπρόσωποι των εκπαιδευομένων, ίσως και ο σεβαστός
ιερέας της τοπικής ενορίας.
Αν οι σχολές χειριστών ήταν ανώτερες, θα είχαμε
κάθε χρόνο απεργίες και πορείες των μαθητών, για
την αναβάθμιση των σχολών σε ανώτατες. Στόχος
των απεργιών θα ήταν, εμφανώς μεν η επαύξηση
των προνομίων των μαθητών μετά την αποφοίτησή
τους, αλλά αφανώς, η επαύξηση των προνομίων των
διδασκόντων που θα στήριζαν τις απεργίες παρασκηνιακώς, τρίβοντας τα χέρια τους με αντισηπτικό.
Όλα αυτά θα δημιουργούσαν οξύ ανταγωνισμό
μεταξύ των στελεχών, πολιτικών και δημοσιογράφων. Θα δημιουργούσαν δηλαδή μια εκτεταμένη
δυσθυμία. Η δυσθυμία όμως είναι κάτι που δεν
συμβαδίζει με την αεροπορική απόλαυση. Είναι κάτι
που δεν αποδέχεται το υψιπετές αεροπορικό περι-

βάλλον μας. Δεν υπάρχει λογικότερη εξήγηση.
Η μελλοντική αεροπορική ιστορία θα γράψει ότι η
αεροπορική εκπαίδευση γλύτωσε από το ασφυκτικό
πλαίσιο από το οποίο δοκίμαζε να απαλλαγεί όλη η
υπόλοιπη εκπαίδευση.
Ας εξετάσουμε όμως την κορωνίδα της αεροπορικής απόλαυσης, τον αεραθλητισμό. Αεραθλητικά
μέσα είναι κατ’ εξοχήν όσα αεροπορικά μέσα δεν
μπορούν να εκτελέσουν μεταφορές. Το αερόστατο,
το αλεξίπτωτο, το ανεμόπτερο, ο αετός, το
παραπέντε, το αερομοντέλο. Σχεδόν όλοι οι
εμπλεκόμενοι με αυτά το κάνουν καθαρά για
αναψυχή, για την προσωπική τους αεροπορική
απόλαυση. Αυτήν την απόλαυση δοκιμάζει με κάθε
τρόπο να δυσκολέψει το δημόσιο.
Μέχρι το 1960 δεν υπήρχε καν κρατικό πτυχίο
χειριστού ανεμοπτέρου. Αργότερα απαιτήθηκε
πτυχίο χειριστού, πτυχίο ραδιοτηλεφωνίας, πτυχίο
αγγλικών, εξετάσεις, παράβολα, ανανεώσεις, που
χωρίς αυτά δεν μπορείς να εξασκήσεις ανεμοπορία
για την διασκέδασή σου. Είναι το ίδιο σαν να
ζητούσαμε καλή γνώση αγγλικών από τους ποδηλάτες της Εδέσσης, για να συνεννοούνται εύκολα με
τους τοπικούς τροχονόμους.
Η διασκέδαση των νέων συμπιέστηκε και
διέρρευσε προς τον αετό και το παραπέντε. Για
κάποιες δεκαετίες οι δραστηριότητες αυτές ήταν
τελείως ελεύθερες. Τώρα πια υπόκεινται και αυτές
σε κανονισμούς. Ακόμα και για τον απλό αερομοντελισμό θεσπίστηκαν κανονισμοί. Πληροφορηθήκαμε προσφάτως ότι ετοιμάζεται ειδικός αυστηρός
κανονισμός για τον πλαστικομοντελισμό. Και αν
έχετε αντίρρηση, η αποστομωτική απάντηση είναι
πάντα η γνωστή πιπίλα της «ασφάλειας των
πτήσεων» εν ονόματι της οποίας μπορεί να
θεσπιστεί το οτιδήποτε.
Αυτά ισχύουν στην Ευρώπη όπου οι κανονισμοί
ορίζουν τι απαγορεύεται. Στις ΗΠΑ αντιθέτως
υπάρχουν κανονισμοί που ορίζουν τι επιτρέπεται.
Στην επόμενη σελίδα θα βρείτε μία σπάνια ελληνική
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άλογα του ιπποδρόμου, με συνεχείς αγώνες και
πρωταθλήματα. Η ΓΓΑ μοιάζει να ονειρεύεται μια
οργανωμένη μηχανή παραγωγής πρωταθλητών, με
πολλή αδρεναλίνη. Αυτό είναι πολύ μακριά από την
ήρεμη αεροπορική απόλαυση των δικών μας
ονείρων.
Μεταξύ των ονείρων μας δεν υπάρχει ο
κυριούλης που θα απαιτήσει να κατουρήσουμε στον
δοκιμαστικό σωλήνα του, για να μας κάνει antidoping
control, όπως επιβάλει η ΓΓΑ. Παραπήγε μακριά η
βαλίτσα.
Σήμερα, ο αθλητισμός μοιάζει να μην είναι πια
για εξυπηρέτηση των νέων που θέλουν να
εξασκήσουν ελεύθερα κάποιο άθλημα. Δεν είναι για
την αναψυχή των νέων. Είναι για τον οργανωμένο
πρωταθλητισμό με τους εκπαιδευτές, προπονητές,
διαιτητές, κριτές και γενικώς τους έμμισθους παρά-γοντες που τον συνοδεύουν. Με αυτούς απασχολούνται πλέον ο κρατικός μηχανισμός, οι ειδήσεις, η
τηλεόραση.
πινακίδα που φωτογραφήσαμε κάποτε στο Πόρτο
Ράφτη. Όμοια πινακίδα δεν έχουμε ξαναδεί. Αντί να
γράφει ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ, γράφει ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ. Φανταζόμαστε ότι μετά από αυτό, ο τοπικός λιμενάρχης θα
πήρε δυσμενή μετάθεση και στέρηση βαθμού.
Για να ξεφύγουμε από την δυσθυμία και τους
περιορισμούς, υπήρχε στο παρελθόν η ασφαλιστική
δικλίδα του αθλητισμού. Σήμερα έφραξε και αυτή.
Τον παλιό καιρό, ένα αεραθλητικό σωματείο ήταν
αντικείμενο μιας απλής αποφάσεως από πρωτοδικείο. Σήμερα εμπλέκεται επιπλέον η ΓΓΑ με τους
κανονισμούς της. Εμπλέκεται και ο οικονομικός
έφορος που απαιτεί την ύπαρξη λογιστή και ετήσιες
φορολογικές δηλώσεις. Όλα αυτά δεν έχουν καμία
σχέση με αεροπορική αναψυχή. Δεν πρέπει να
προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι οι καθαροί
αεραθλητές αποφεύγουν πια την εμπλοκή τους με
την διοίκηση των αεραθλητικών σωματείων. Ο νόμος

περί αθλητισμού είναι εξ άλλου σαφής: οι αθλητές
δεν επιτρέπεται να εμπλέκονται με την διοίκηση των
σωματείων, έτσι γράφει. Άλλο είναι ο αθλητής και
άλλο το μέλος σωματείου με δικαίωμα ψήφου.
Όποιος γράφεται μέλος σε κάποιο αθλητικό σωματείο δεν το κάνει για να αθλείται, αλλά για άλλους
απροσδιόριστους λόγους.
Μια ιστορική ανάλυση της αντιμετώπισης του
αεραθλητισμού, μας κάνει να υποπτευόμαστε ότι
βασικός στόχος του δημοσίου είναι η αποκοπή των
αεραθλητών από την αεροπορική απόλαυση. Μήπως
αυτό προσπαθεί κρυφίως να επιβάλει το δημόσιο
μέσω της ΓΓΑ;
Η εμπλοκή μας με την οικονομικώς καταστροφική
Ολυμπιάδα του 2004 σήμανε την οριστική
μεταστροφή της ΓΓΑ από τον αθλητισμό προς τον
πρωταθλητισμό. Όσοι ασχοληθήκαμε κάποτε με τον
αεραθλητισμό το κάναμε για να γευόμαστε την
αεροπορική απόλαυση και όχι για να καταντήσουμε

Όσο για τα ερασιτεχνικά στελέχη των αθλητικών
σωματείων μας, που βρίσκονται αντιμέτωποι με
συνεχώς αυξανόμενες υποχρεώσεις, καλούνται να
αποδεχθούν ότι για τους κρατούντες είναι πλέον
απλοί άμισθοι υπάλληλοι του συστήματος, πολύ
μακριά από την αεροπορική απόλαυση.
Τι θα γράψει όμως στο βιβλίο του ο ερευνητής
της αεροπορικής αρχαιολογίας του μέλλοντος; Θα
γράψει ότι το 2030 υπήρχαν ακόμα στην Αεραθλητική Ομοσπονδία κάποιοι που ασχολούνταν με
την ΓΓΑ; Δηλαδή κάτι σαν και αυτό που γράψαμε για
το ξεπερασμένο ξύλο και το αλουμίνιο;
Η μελλοντική αρχαιολογία δεν θα κρίνει τα
σημερινά γεγονότα με τις αρχές που ισχύουν
σήμερα, όπου όλα γύρω μας μοιάζουν λογικά και
δικαιολογημένα._
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