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Στις πλαγιές και τους γκρεμούς

Εισαγωγή
Το υψηπετείν εμφανίζεται παραδοσιακά σαν το
όνειρο κάθε ιπταμένου. Έτσι το εξυμνούν τα
ποιήματα και τα τραγούδια. Έτσι το εκφράζουν όσοι
πατούν στο χώμα. Οι ιπτάμενοι όμως, συνειδητοποιούν σύντομα ότι πρόκειται για ουτοπία. Υπάρχει
πάντα κάτι άφθαστο που πετάει ψηλότερα από
αυτούς. Είναι γνωστόν τοις πάσι (πασίγνωστο
δημοτικηστί) ότι το πουλί που πετάει ψηλότερα από
όλα τα άλλα είναι το πουλί του αστροναύτη.
Ανεμοπόροι με στολές αστροναύτη έχουν ανεβεί
σε στρατοσφαιρικά ύψη. Με απλές συσκευές
οξυγόνου, ανεβαίνουν συχνά σε λίγες χιλιάδες
μέτρα, μέσα σε κύματα όρους. Xαμηλότερα ανεβαίνουμε όλοι, χωρίς οξυγόνο. Οι παραπεντάδες δεν
έχουν αρκετή ταχύτητα πτήσεως για να
αντιμετωπίσουν τον ισχυρό άνεμο στα κύματα
όρους. Δεν έχουν επίσης χώρο για βαριές
αναπνευστικές συσκευές. Το προς τα πάνω, ξεχάστε
το. Το παραπέντε δεν είναι πτητική συσκευή για
μεγάλα ύψη.
Εφ’ όσον δεν έχει νόημα να κινηθούμε κατακορύφως, ας κινηθούμε οριζοντίως. Ένας ανεμοπόρος
διανύει με δυσκολία 300 χιλιόμετρα και κερδίζει με
αυτή την πτήση ένα χρυσό έμβλημα, να το φοράει
στο πέτο του και να καμαρώνει. Για ένα αεροπλάνο,
τα 300 χιλιόμετρα είναι ένας απλός απογευματινός
περίπατος, όπου απλώς καίμε καύσιμα και δεν
κερδίζουμε κανένα λιλί. Οι παραπεντάδες και οι
αετατζήδες προβάλλονται για ακόμα μικρότερα

οριζόντια επιτεύγματα.
Αν αφαιρέσουμε τις πτήσεις αποστάσεως
(αγγλιστί cross-country) μένουν οι τοπικές πτήσεις με
τις οποίες κάποιοι δοκιμάζουν να πουλήσουν μούρη,
κάνοντας ακροβατικά. Δυστυχώς, η πτήση θεωρείται
ακόμα δραστηριότης που πουλάει αντριλίκι. Τα
ανεμόπτερα με τις μεγάλες πτέρυγες κάνουν
ακροβατικά με δυσκολία, χάνοντας συνεχώς ύψος σε
αγώνες, μέχρις ότου αναγκαστούν να προσγειωθούν.
Τα ακροβατικά επιδείξεως των παραπέντε είναι
αξιολύπητα. Ούτε για ακροβατικά είναι κατάλληλες
οι ανεμοπορούσες συσκευές. Για ακροβατικές
πτήσεις είναι καταλληλότερα τα μηχανοκίνητα
αεροσκάφη με μικρές πτέρυγες και ισχυρούς
θορυβώδεις κινητήρες.
Τα ανεμοπορούντα ιπτάμενα μέσα είναι μέσα
αναψυχής από τα οποία δεν περιμένουμε να
κερδίσουμε κάτι, ούτε λεφτά, ούτε δόξα, ούτε
γκόμενες. Ας ηρεμήσουμε λοιπόν από τα
επιτεύγματα, τους αγώνες και τις πρωτιές και ας
απολαύσουμε χωρίς θόρυβο, αυτό που έχει να μας
προσφέρει η ανεμοπορική ενασχόληση, δηλαδή την
βαθιά γνώση και την εκμετάλλευση των ανοδικών
ρευμάτων της ατμοσφαίρας.

Οι πλαγιές και οι γκρεμοί
Στην ζωή μας συναντάμε πολλά κατακόρυφα
εμπόδια, από μεγάλα βουνά που μας προκαλούν να
τα κατακτήσουμε, μέχρι μικρά σκαλάκια που απλώς
μας τρικλοποδιάζουν. Πάνω από αυτά τα εμπόδια
κινούνται διάφορα ρευστά, νερό σε ποταμούς,
άνεμος σκέτος, ή άνεμος που παρασύρει υδρο-

σταγωνίδια (νέφη) και στερεά (σκόνη και άμμο).
Για όλα αυτά υπάρχει μεγάλη βιβλιογραφία, για
διάφορα ρευστά, διάφορα μεγέθη, και για διάφορες
τεχνικές εφαρμογές. Ο αεραθλητισμός είναι μια μόνο
από τις πολλές αυτές εφαρμογές.
Όσα ακολουθούν δεν είναι γι αυτούς που αναζητούν μια συνταγή για να πρωτεύσουν σε αγώνες.
Είναι για όσους απλώς αναζητούν ευχάριστες
γνώσεις.

Γκρεμός και άπνοια
Ξεκινάμε από μεγάλο μέγεθος, ένα γκρεμό
πολλών εκατοντάδων μέτρων. Τέτοιους έχουμε
πολλούς στην χώρα μας. Ο μεγαλύτερος που έχω δει,
βρίσκεται λίγο βορειότερα από το Λιδορίκι, στην
δυτική πλευρά της Γκιώνας. Το ύψος του θα είναι
γύρω στα 800 μέτρα. Στο χωριό Συκιά που βρίσκεται
στην ρίζα αυτού του γκρεμού, φαντάζομαι ότι ο ήλιος
δεν θα ανατέλλει πριν το μεσημέρι.
Ας δούμε όμως τις συνθήκες που επικρατούν
στην ατμόσφαιρα, πλάι σε ένα συνηθισμένο
προσήλιο γκρεμό, όπως εικονίζεται στο πρώτο σχήμα
της επόμενης σελίδας. Η σταθερή καμπύλη εμφανίζει
την θερμοκρασία της ατμοσφαίρας σε διάφορα ύψη,
όπως μπορεί να είναι κάποια μέρα τις πρώτες
πρωινές ώρες. Αν έχετε ξεχάσει την σχετική θεωρία
κατεβάστε από το ιντερνέτ το βιβλίο μετεωρολογίας.
Το βρίσκετε στο site: www.elao.gr/books
Το πρωί συνήθως, χαμηλά στον κάμπο υπάρχει
αναστροφή θερμοκρασίας και ευστάθεια. Σε
ψηλότερα στρώματα, η θερμοκρασία έχει τα χαρα-
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τον κάμπο προς τα πάνω πεδινές αέριες μάζες. Αυτό
δημιουργεί την αύρα κοιλάδας. Στην χώρα μας, αυτές
οι αύρες είναι συνήθως συνέχεια με τις θαλάσσιες
αύρες.

Γκρεμός και άνεμος
Αν υπάρχει σημαντικός άνεμος από την γενική
κυκλοφορία της ατμόσφαιρας, (από τους Γάλλους
αετατζήδες μας ήρθε μια μάλλον ατυχής ονομασία:
μετεωρολογικός άνεμος) ο άνεμος αυτός θα
δοκιμάσει να περάσει πάνω από το βουνό. Στην
περίπτωση αυτή, θα έχουμε στην προσήνεμη πλευρά
του βουνού δυναμικό ανοδικό ρεύμα. Αυτό το
ξέρουν ακόμα και οι κότες που δεν πετάνε.
Αν όμως η κλίση είναι μεγάλη, η ροή δεν θα
ακολουθήσει την πλαγιά, αλλά θα περάσει πάνω από
το βουνό αφήνοντας κάτω της μια καθοδική δύνη.
Αυτό θα γίνει σίγουρα αν η πλαγιά είναι απόκρημνη.
Αν το πάνω μέρος του βουνού είναι επίπεδο, το
απότομο φρύδι του γκρεμού θα δημιουργήσει ένα
ακόμα στρόβιλο στο πάνω μέρος της πλαγιάς, όπως
εικονίζεται στο σχήμα μας. Μέχρις εδώ όλα αυτά
είναι γνωστά στον αεραθλητισμό και χιλιοειπωμένα.

κτηριστικά της αέριας μάζας που έχει φέρει πάνω
από την χώρα μας η γενική κυκλοφορία της
ατμοσφαίρας. Ας θεωρήσουμε ότι η μάζα είναι
ευσταθής όπως στο σχήμα. Η ατμόσφαιρα με τις
συνθήκες αυτές παραμένει ακίνητη.
Κατά την διάρκεια της ημέρας το έδαφος θα
θερμανθεί. Για να υπάρξει αστάθεια μέχρι τα 1.500
μ. πρέπει η θερμοκρασία του εδάφους να ανεβεί
κατά πολλούς βαθμούς (5 βαθμούς κατά την μπλε
χάραξη). Αυτό θα αργήσει να γίνει.

Αν όμως τα τοιχώματα του γκρεμού που
φωτίζονται από τον ήλιο αυξήσουν την θερμοκρασία
τους κατά λίγους βαθμούς (1 βαθμό κατά την κόκκινη
χάραξη), θα προκύψει αστάθεια πλάι στον γκρεμό,
δηλαδή ανοδικό ρεύμα. Αυτός είναι ο λόγος που
εμφανίζονται γρηγορότερα ανοδικά ρεύματα στις
πλαγιές των βουνών από ότι πάνω από τους
κάμπους. Αυτό δικαιολογεί και την γνωστή ανεμοπορική συμβουλή «keep over the high ground».
Ο αέρας που ανεβαίνει στις πλαγιές τραβάει από
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Πλαγιά, άνεμος και ευστάθεια
Το πρώτο σχήμα που εξετάσαμε αφορούσε
ανοδικές κινήσεις από αστάθεια, χωρίς άνεμο. Το
δεύτερο σχήμα αφορούσε ανοδικές κινήσεις από
άνεμο, χωρίς αστάθεια. Αφορούσε ανοδικές κινήσεις
με ευστάθεια. Όσο μεγαλύτερη είναι η ευστάθεια
της ατμοσφαίρας, τόσο ο άνεμος αρνείται να κινηθεί
κατακορύφως και αφήνει κάτω του μεγαλύτερο
προσήνεμο στρόβιλο. Ποια είναι όμως η κρίσιμη
κλίση του βουνού που θα δημιουργήσει προσήνεμο
στρόβιλο για κάθε συνθήκη ανέμου και αστάθειας;
Δοκιμάσαμε να βρούμε κάποια μετεωρολογική
μελέτη που να αντιμετωπίζει το φαινόμενο αυτό
ποσοτικά. Θα έπρεπε να υπάρχουν μελέτες που
συνδέουν την κλίση της πλαγιάς, τον άνεμο και την
αστάθεια, σε ενιαία θεωρία. Δεν βρήκαμε όμως κάτι
παρόμοιο.
Υπάρχουν πολλές μετεωρολογικές μελέτες για την
ροή στα βουνά. Ενδιαφέρονται όμως συνήθως για
την ροή στα υπήνεμα των βουνών, εκεί όπου
δημιουργούνται τα κύματα όρους. Για τα προσήνεμα
των βουνών, το ενδιαφέρον είναι μικρό. Έχει μάλλον
εξαντληθεί προπολεμικώς, όταν τα ανεμόπτερα
χρησιμοποιούσαν κυρίως το δυναμικό. Ίσως
υπάρχουν κάποιες προπολεμικές γερμανικές μελέτες
για το θέμα αυτό, τυπωμένες με περίτεχνους
γοτθικούς χαρακτήρες. Τα γερμανικά μου όμως δεν
είναι αρκετά καλά, ώστε να τις αναζητήσω στο
ιντερνέτ. Όσο για τους γοτθικούς χαρακτήρες, τους
συναντούσα στα προπολεμικά γερμανικά βιβλία του
πατέρα μου, και δυσκολεύομαι να τους αποκρυπτογραφήσω.
Άρθρα για προσήνεμους στροβίλους βρίσκουμε
για ροή σε μικρούς αναβαθμούς (σκαλιά). Έχουμε
όμως αναφέρει ότι η αναγωγή της ροής αυτής σε
ατμοσφαιρικά μεγέθη είναι προβληματική.

Πλαγιά, άνεμος και υγρασία
Μέχρις εδώ θεωρήσαμε ότι η ατμόσφαιρα δεν
περιέχει σημαντική υγρασία. Αν όμως οι μάζες που
ανεβαίνουν την πλαγιά είναι υγρές, η άνοδός τους
θα δημιουργήσει διαστολή και ψύξη, που σημαίνει
υγροποίηση των αοράτων υδρατμών σε ορατά
υδροσταγονίδια. Δηλαδή δημιουργείται νέφος.
Με το απλό διάγραμμα (θερμοκρασία/ύψος) δεν
μπορούμε να προβλέψουμε το ύψος όπου θα συμβεί
αυτό (βάση νεφών). Χρειαζόμαστε ένα άλλο
διάγραμμα όπου εμφανίζεται και η υγρασία της
ατμοσφαίρας. Αυτό ονομάζεται τεφίγραμμα. Το τι
σημαίνουν οι πολλές καμπύλες του διαγράμματος
αυτού το βρίσκετε στο παράρτημα Β του βιβλίου
μετεωρολογίας. Στο σχήμα μας βλέπετε πώς από τις

καμπύλες του τεφιγράμματος βρίσκετε την βάση και
την κορυφή των νεφών, σε περίπτωση ασταθείας.
Ανάλογα ισχύουν αν οι μάζες προωθούνται προς τα
πάνω από τον άνεμο που τις ανεβάζει σε πλαγιά..
Το τεφίγραμμα δεν είναι το μόνο διάγραμμα που
περιλαμβάνει την υγρασία της ατμοσφαίρας. Περισσότερα για το τεφίγραμμα και για άλλα διαγράμματα
που απεικονίζουν και την υγρασία, αναπτύξαμε
αναλυτικά στο τεύχος 72 του «Αεραθλητισμού».
Το προσήνεμο νέφος είναι ενοχλητικό, γιατί
επιτρέπει πτήσεις μόνο σε χαμηλότερο ύψος.
Κλασσικό παράδειγμα στο Τατόι είναι ο χειμερινός
νοτιάς που είναι υγρός και συχνά δεν επιτρέπει την
αξιοποίηση του δυναμικού της Πάρνηθας.
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Πτήση μέσα στο τίποτα
Οι πτήσεις πλάι σε πλαγιές είναι απολαυστικές.
Είτε πρόκειται για βραχώδεις πλαγιές, είτε για
δασώδεις. Το να ανεβαίνεις πλάι σε ένα σύννεφο
που αναπτύσσεται, είναι ίσως ακόμα πιο
απολαυστικό από το να ανεβαίνεις πλάι σε έδαφος
με κλίση. Στην νεφώδη πλαγιά μπορείς να βάλεις το
μισό φτερό σου μέσα στην πλαγιά, πράγμα που δεν
μπορείς να κάνεις με το έδαφος. Ο ακροπτερυγικός
στρόβιλος που αφήνουμε πίσω μας είναι μια από τις
μεγάλες οπτικές απολαύσεις σε νεφοπλαγιές.
Το δυναμικό προσφέρει περισσότερες απολαύσεις από το θερμικό. Πετώντας σε μικρή απόσταση
από το βουνό, αισθάνεται κανείς αμέσως την
μεταβολή της ανοδικής ταχύτητας του δυναμικού,
στις διάφορες πτυχώσεις του βουνού. Το αισθάνεται
αυτό με την κοιλία του. Το βλέπει και από τα βράχια
που κατεβαίνουν πλάι του. Δεν χρειάζεται να
συμβουλεύεται το βαριόμετρο.
Αντιθέτως, όταν ανεβαίνει κανείς μέσα στο
διαφανές θερμικό, ανεβαίνει πλάι στο τίποτα. Το να
επικεντρώνεται κανείς σε θερμικό in the middle of
nowhere, είναι μια μεγάλη ικανοποίηση, δεν είναι
όμως μια μεγάλη απόλαυση. Υπάρχει μόνο κινητική
και ακουστική ικανοποίηση, χωρίς την μεγάλη οπτική
και οσφρητική πρόκληση του δυναμικού.

Ροή σε βαθμίδες
Οι περισσότερες μελέτες που βρίσκει κανείς είναι
για ροή σε βαθμίδες (σκαλιά). Ο λόγος είναι απλός.
Μπορούν να γίνουν εύκολα τέτοιες μελέτες σε
αεροσύραγγες εσωτερικού χώρου, όπου ο μελετητής
έχει την άνεσή του, σε κλιματιζόμενο γραφείο πλάι
στο πείραμα. Δεν χρειάζεται να εγκαταστήσει όργανα
στο ύπαιθρο, ούτε να βρεθεί σε ιπτάμενο μέσον. Το
ίδιο ισχύει και για όσες υδραυλικές μελέτες γίνονται
με άνεση σε εσωτερικούς χώρους. Είναι πολλές.

Ας ξεκινήσουμε από μια συστολή (contraction,
Verengung) σε ένα αεραγωγό. Η γενική εικόνα
φαίνεται στο σχήμα μας. Εμφανίζεται ο προσήνεμος
στρόβιλος πριν την συστολή, καθώς και ο στρόβιλος
μετά το φρύδι της συστολής. Εδώ βεβαίως, πρόκειται
για φαινόμενο απλής ροής, χωρίς να παρεμβάλλεται
η αστάθεια της ατμοσφαίρας. Οι μελέτες των
αεραγωγών ενδιαφέρονται κυρίως για την αντίσταση
που προκαλεί η συστολή και λιγότερο για την μορφή
των στροβίλων.
Σε αυτά τα πειράματα, η μορφή της ροής αλλάζει
ανάλογα με την ταχύτητα της ροής. Σχετίζεται
δηλαδή με τον αριθμό Reynolds που είναι η ταχύτης
ροής επί την διάμετρο του σωλήνα (και κάποιους
συντελεστές για να φτιάξουμε τις μονάδες και να
προκύψει καθαρός αριθμός). Τα διάφορα μήκη L του
σχήματος εξαρτώνται από τον αριθμό Re.

Το σχέδιο αυτό συνοδεύεται από πίνακες που μας
δίνουν τα L1, L2, L3 για αριθμούς Re από 1.000 μέχρι
4.000. Δεν πρόκειται όμως για τους αριθμούς που
γνωρίζουμε από την αεροδυναμική.

Η πολυμορφία του αριθμού Re
Έχουμε αναφερθεί επανειλημμένως στον αριθμό
Re των ανεμοπτέρων και των μοντέλων. Αρχίζοντας
από το χείλος προσβολής μιας αεροτομής ή μιας
επίπεδης πλάκας, η ροή τρίβεται στην επιφάνεια και
επιβραδύνεται. Σε κάποια απόσταση από την αρχή ή
ροή γίνεται τυρβώδης. Το πότε γίνεται αυτό εξαρτάται από τον αριθμό Re που είναι η απόσταση που
διανύσαμε, επί την ταχύτητα της ροής και επί κάποιο
χαρακτηριστικό του αέρα που μας φτιάχνει και τις
μονάδες (βλέπε τεύχος 102).
Ο τύπος είναι Re = length * velocity * something
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Τα επανδρωμένα αεροσκάφη πετάν με αριθμό Re
γύρω στα δύο εκατομμύρια. Τα μοντέλα γύρω στις
διακόσιες χιλιάδες. Αυτά είναι γνωστά στους
ιπταμένους. Για να είναι η μορφή της ροής ίδια,
πρέπει δύο κινούμενα αντικείμενα να έχουν τον ίδιο
αριθμό Re. Έτσι γίνεται η προσομοίωση στην
αεροδυναμική. Απλά και κατανοητά.
Ο αριθμός Re είναι κάτι το πολύ χρήσιμο σε όλη
την μηχανική των ρευστών. Πρόκειται πάντα για την
ταχύτητα επί κάποιο μήκος. Για την ροή σε σωλήνες ή
αεραγωγούς χρησιμοποιούμε και πάλι τον αριθμό
Re. Εδώ όμως σαν μήκος χρησιμοποιούμε την
διάμετρο του σωλήνα. Έτσι λοιπόν, οι αριθμοί Re που
αναφέραμε για το προηγούμενο σχήμα μας, δεν
πρέπει να συγχέονται με τους αριθμούς που
αφορούν τις αεροτομές.
Όταν διαβάζουμε για πειράματα ροής σε υδραυλικά κανάλια ή σε αεροσήραγγες, πάλι συναντάμε
τον αριθμό Re. Αν μελετάμε την ροή σε κάποιο
αναβαθμό (step), σαν μήκος για τον αριθμό Re
χρησιμοποιούμε το ύψος του αναβαθμού.
Για ροή γύρω από κτήρια, συναντάμε σαν μήκος
για τον αριθμό Re, κάποια διάσταση του κτιρίου.
Μέχρι που υπάρχουν δημοσιεύσεις που αναφέρονται σε αριθμούς Re για τους ορεινούς όγκους.
Με λίγα λόγια ο αριθμός Re σαν αριθμός, δεν
είναι ένα μέγεθος με συμπαντική αξία. Για να
προσομοιάσουμε ροές διαφορετικών ρευστών, σε
διαφορετική θερμοκρασία, γύρω από αντικείμενα
διαφορετικών μεγεθών, μας χρειάζεται πάντα το
γινόμενο της ταχύτητας ροής επί κάποια διάσταση.
Για όσους ασχολούνται με αφηρημένα μαθηματικά
μοντέλα χωρίς αριθμούς, δεν έχει σημασία ποιο θα
είναι το μήκος που θα επιλέξουν. Όσοι όμως
ασχολούμαστε με εφαρμογές στα ρευστά, επιθυ-

μούμε να έχουμε κάτι απολύτως συγκρίσιμο μεταξύ
των πειραμάτων. Επιθυμούμε έναν αριθμό που να
έχει παντού την ίδια αξία. Ο αριθμός Re μας παρέχει
απλώς την τάξη μεγέθους.

Προσήνεμος στρόβιλος
Υπάρχουν πολλά πειράματα με προσήνεμα
steps. Εδώ ο αριθμός Re αναφέρεται στο ύψος
του step. Ο προσήνεμος στρόβιλος ξεκινάει από
ένα σημείο διαχωρισμού της ροής (separation
point) επί του εδάφους, και καταλήγει σε ένα
σημείο επανένωσης (reattachment) της ροής επί
του μετώπου του σκαλιού. Το ύψος του σκαλιού
στα πειράματα αυτά είναι λίγα εκατοστά. Στο
σχήμα μας, η μονάδα των μηκών είναι το ύψος
του σκαλιού. Για μεγαλύτερο Re έχουμε μεγαλύτερο στρόβιλο στην βάση του γκρεμού.
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Ροή σε τρεις διαστάσεις
Οι εικόνες που δώσαμε μέχρι τώρα είναι σταθερές (φωτογραφικές) σε δύο διαστάσεις. Η πραγματική ροή όμως, είναι συνεχώς μεταβαλλόμενη σε
τρεις διαστάσεις. Ο στρόβιλος δεν είναι ένα
τυλιγμένο χαλί σε όλη την βάση του γκρεμού, που
ξετυλίγεται ομοιόμορφα. Πρόκειται για πολλές
παράπλευρες δύνες που ξεκολλάν διαδοχικά προς το
φρύδι του γκρεμού.
Αυτό έχει άλλη επίπτωση σε ένα αερομοντέλο με
εκπέτασμα λίγων εκατοστών και μικρή ταχύτατα. Έχει
άλλη επίπτωση σε ένα ανεμόπτερο των 15 μέτρων,
με μεγάλη ταχύτητα. Ακόμα διαφορετικό είναι το
πρόβλημα για τον παραπεντιστή που μπορεί να έχει
το σώμα του μέσα στον στρόβιλο και την πτέρυγά
του κάποια μέτρα ψηλότερα, μέσα στην καθαρή ροή.

Υδραυλικά κανάλια
Περισσότερα ακόμα πειράματα από τους
αεραγωγούς βρίσκουμε για ανοικτά υδραυλικά
κανάλια. Εδώ μιλάμε για αναβαθμούς στον πυθμένα
υδραυλικών καναλιών σαν forward looking steps. Και
εδώ ο αριθμός Re εμφανίζεται σαν το γινόμενο της
ταχύτητας επί το ύψος του step.
Και οι μελέτες στα κανάλια ενδιαφέρονται κυρίως
για την ροή στα κατάντη των αναβαθμών, όπου
εμφανίζονται τα προβλήματα των υδραυλικών έργων
(υπερχειλιστές φραγμάτων, βάθρα γεφυρών και
άλλα τεχνικά έργα). Η ροή στα ανάντη ενός
αναβαθμού παρουσιάζει πολύ λιγότερο ενδιαφέρον
για τους μελετητές.

διάφορη διαπερατότητα στον άνεμο.
Στο πλαϊνό σχήμα βλέπετε τις περιοχές όπου
γίνεται εναπόθεση άμμου από φράκτες. Το ίδιο
ισχύει για εναπόθεση χιόνος τον χειμώνα. Ιδιαίτερο
ενδιαφέρον υπάρχει για την προσήνεμη εναπόθεση
(echo dune).

Αναχώματα, αμμοθίνες
Αναχώματα (embankments) κατασκευάζονται για
διάφορα έργα κυρίως υδραυλικά και οδικά. Τα
πρανή των πεδινών δρόμων και των σιδηροδρομικών
γραμμών είναι τυπικά παραδείγματα. Τα αναχώματα
αποτελούν ωραίες πλαγιές για δημιουργία τοπικών
ανοδικών ρευμάτων με κατάλληλο άνεμο.
Φυσικά αμμώδη αναχώματα υπάρχουν πολλά
στις ακτές της Βορείου Θαλάσσης. Η Ολλανδία είναι
μια πεδινή χώρα της οποίας το ψηλότερο βουνό έχει
ύψος 60 μέτρων. Και όμως είναι παράδεισος για
πτήση αετών και παραπέντε σε δυναμικό. Τον
χειμώνα, με ισχυρό παγωμένο βοριά, οι ακτές είναι
έρημες. Υπάρχουν βίντεο όπου ακόμα και διθέσια
ανεμόπτερα πηγαίνω-έρχονται στο παράκτιο
δυναμικό, επί μήκους κάποιων χιλιομέτρων. Το
δυναμικό αυτό παράγεται από παράκτιες αμμοθίνες

ύψους τάξεως 20 μέτρων.
Υπάρχει μεγάλη βιβλιογραφία για ερήμους και
αμμοθίνες. Στο κάτω σχήμα εικονίζεται το σύστημα
που αναπτυσσόταν στις αμμώδεις παραλίες του
Ιονίου, πριν ενσκήψει εκεί η παραλιακή δόμηση και
τα παραλιακά φαγάδικα.
Αναλυτικότερα, έχουμε εξειδικευμένες μελέτες
για τα κύματα και τις αμμώδεις ακτές. Έχουμε
μελέτες για τις πρώτες παράκτιες θίνες (fordunes).
Έχουμε μελέτες για μεγάλα πεδία από αμμοθίνες,

Τοίχοι και φράκτες
Χαμηλά εμπόδια στην ροή έχουν μελετηθεί για
την συνηθισμένη εναπόθεση άμμου στις ανεμοδαρμένες παραλίες. Εδώ μιλάμε για φράκτες (fences)
και για τοίχους (walls). Τα πειράματα με φράκτες
έχουν γίνει και για φράκτες με τρύπες, δηλαδή με
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παράκτια και μεσογειακά σε ερήμους. Έχουμε ειδικές
μελέτες για θίνες που σχηματίζονται μπροστά από
εμπόδια (echo dunes), ειδικές μελέτες για εκσκαφές
(blowouts) που δημιουργεί ο άνεμος στις θίνες,
καθώς και για την γενική μετατόπιση των θινών από
τον άνεμο. Το οικοσύστημα των θινών είναι μια άλλη
ομάδα δημοσιεύσεων που μπορεί να σας
ενδιαφέρει.
Αν αποκτήστε την ικανότητα να αγνοείτε τους
μαθηματικούς τύπους και να διαβάζετε μόνο τα
κείμενα, οι επιστημονικές μελέτες έχουν μεγάλο
ενδιαφέρον. Στο παρελθόν μπορούσε κανείς από
απλούς τύπους να κατανοήσει τα φαινόμενα. Τώρα
πια οι τύποι δεν αποτείνονται σε αναγνώστες, αλλά
σε υπολογιστές. Θεωρείστε λοιπόν τους τύπους σαν
απλά αραβουργήματα με τα οποία οι γράφοντες
διακοσμούν τα ενδιαφέροντα κείμενά τους.

προσήνεμο στρόβιλο του γκρεμού, αλλά τον
στρόβιλο που δημιουργείται από το φρύδι του
γκρεμού και επηρεάζει την λειτουργία των μεγάλων
ελίκων. Σε τέτοιες μελέτες, η χαμηλή ροή στα
προσήνεμα του αναβαθμού παρουσιάζεται σαν
παράπλευρη απεικόνιση. Η ύπαρξη προσήνεμου
στροβίλου απεικονίζεται μεν, αλλά δεν αποτελεί
αντικείμενο της μελέτης.
Το σχέδιο που παραθέτουμε εικονίζει την ένταση
των αναταράξεων που προκαλεί ο γκρεμός. Αυτές οι
αναταράξεις δεν είναι μόνο βλαβερές για τις πτήσεις
μας. Είναι βλαβερές και για τις ανεμογεννήτριες.

Προσόψεις κτιρίων
Με ανοδικά ρεύματα σε προσόψεις κτιρίων ασχοληθήκαμε στο τεύχος 118. Δεν θα επανέλθουμε εδώ.

Μικροί γκρεμοί
Μικροί γκρεμοί (cliffs) υπάρχουν πολλοί σε όλο
τον κόσμο. Σαν εικόνα, οι πιο γνωστοί είναι οι λευκοί
γκρεμοί στις δύο πλευρές της Μάγχης.
Σε ότι μας αφορά, το μικρό και το μεγάλο δεν
καθορίζεται από το ύψος του γκρεμού σε μέτρα. Σαν
χαμηλούς γκρεμούς, μπορούμε να θεωρήσουμε
γκρεμούς όπου, η ροή της ατμοσφαίρας δεν
επηρεάζεται από την αστάθεια των αερίων μαζών. Το
φαινόμενο εξετάζεται αποκλειστικά σαν φαινόμενο
ροής. Οι αέριες μάζες που έρχονται από την
θάλασσα είναι, εξ άλλου, συνήθως ευσταθείς.
Μελέτες για τέτοιους γκρεμούς (cliffs) έχουν γίνει
πολλές τελευταίως, γιατί πάνω από παράκτιους
γκρεμούς εγκαθίστανται συχνά μεγάλες ανεμογεννήτριες. Οι μελέτες δεν αφορούν τον χαμηλό

Τελευταίως, υπάρχει και ένα ακόμα ενδιαφέρον
για την μελέτη ροής στα προσήνεμα των cliffs.
Προέρχεται από ναυταθλητές kite-surfing, που πετάν
τις μικρές υφασμάτινες πτέρυγες τους σε μικρό ύψος
πάνω από την θάλασσα. Αυτοί ενδιαφέρονται για την
ροή εμπρός από κάθε είδος ακτής. Το διάγραμμα της
ταχύτητας του ανέμου πάνω από την θάλασσα, που
δημοσιεύσαμε στο τεύχος 118, προέρχεται από
τέτοιο θαλασσινό αεραθλητή.

γεωμετρικώς σωστό, αν ο άνεμος είχε σταθερή
ταχύτητα μετά του ύψους. Ανάλογα όμως με την
τριβή στο έδαφος, η ταχύτης του μπορεί να είναι
πολύ μικρότερη. Αν ο λόφος έχει βράχια η δάσος,
αλλάζει η μορφή του κατωτέρου στρώματος της
ροής, καθώς και η θέση της μεγαλύτερης ανοδικής
ταχύτητας στο δυναμικό.
Στο τεύχος XVIIΙ,Νo4 του περιοδικού “Technical
soaring” είχε δημοσιευθεί η μελέτη “Optimum ridge
lift - A scaled experimental investigation” του 1993,
που την βρίσκετε στο internet. Η μελέτη αναζητεί το
σημείο μεγίστης ανόδου σε λόφο ημιτονοειδούς
διατομής.
Ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες ροής, το
σημείο μεγίστης ανόδου βρίσκεται σε άλλο μέρος,
εκτός των διδασκομένων 45 μοιρών. Βρίσκεται
συνήθως προσήνεμα και χαμηλότερα, όχι όμως πολύ
κοντά στην πλαγιά. Αυτό το επιβεβαιώνουν πεπειραμένοι ανεμοπόροι.
Το σχέδιο που παραθέτουμε είναι ένα από τα
πολλά σχεδία της μελέτης αυτής, την οποία είναι
σκόπιμο να γνωρίζουν οι ανεμοπορούντες στα
βουνά. Δεν είναι όμως σκόπιμο να διδάσκεται στους
νέους, Η συνταγή των 45 μοιρών συνεπάγεται
ελάχιστα υποδεέστερη, αλλά πολύ ασφαλέστερη
πτήση αρχαρίων.

Ανοδικό σε πλαγιές
Σε όλη την βιβλιογραφία και στην διδασκαλία που
κάνουμε στους νέους χειριστές, αναφέρουμε πάντα
ότι μέγιστη άνοδος στο δυναμικό βρίσκεται στις 45
μοίρες από την κορυφή ενός λόφου. Αυτό είναι
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Ενθουσιαστικά ανοδικά
Η αστάθεια της ατμοσφαίρας δημιουργεί ανοδικά
ρεύματα. Είδαμε ήδη ότι η θερμική αστάθεια
προκύπτει ευκολότερα στα βουνά. Ένας ακόμη λόγος
ορεινής αστάθειας είναι η προς τα πάνω μεταφορά
μαζών από τον άνεμο, κατά μήκος μιας πλαγιάς. Μια
μάζα που χαμηλά είναι ευσταθής, μπορεί να γίνει
ασταθής αν μεταφερθεί σε μεγαλύτερο ύψος.
Γενικά, τα ανοδικά ρεύματα πάνω από τα βουνά
μπορεί να είναι ενθουσιαστικώς ισχυρά, απολαυστικώς ισχυρά, και καταστροφικώς ισχυρά, με ακριβώς
αυτή τη σειρά. Προ δεκαετιών είχαμε στον Κιθαιρώνα έναν ταυτόχρονο θάνατο δυο γνωστών αεραθλητών, γεγονός που ίσως αγνοούν οι νεότεροι. Το
επίσημο πόρισμα του ατυχήματος δεν έχει ακόμα
αναρτηθεί στο σχετικό site της ΥΠΑ. Θυμόμαστε
όμως τα γεγονότα, όπως μας τα περιέγραψαν οι
παρόντες στο έδαφος.
Μετά την απογείωση οι δυο αετατζήδες μας
συνάντησαν ένα ενθουσιαστικό ανοδικό που τους
τράβηξε γρήγορα προς τα πάνω, όπου χάθηκαν μέσα
στο σύννεφο. Μιλώντας στα κινητά τους,
περιέγραφαν την απολαυστική πτήση τους σε ύψη
τάξεως 3-4 χιλ. μέτρων, με μόνη παρατήρηση το
κρύο μέσα στο υγρό σύννεφο.
Όταν σταμάτησαν να μεταδίδουν, οι φίλοι τους
άρχισαν να ψάχνουν. Τους βρήκαν στα χωράφια
όπου οι αετοί είχαν προσγειωθεί κατεβαίνοντας με
την φυσική τους ευστάθεια. Είναι γεγονός ότι ο
θάνατος από ψύξη είναι γλυκύτατος. Οι γέροι
Ινδιάνοι έβγαιναν από το τιπί τους κατά την διάρκεια
χιονοθύελλας, προκειμένου να αναχωρήσουν ηρέμως και να μην είναι βάρος για τους νεότερους.
Είναι σκόπιμο οι νεότεροι αεραθλητές να
γνωρίζουν το πρόβλημα αυτό και να μην ωθούν την
πτητική τους απόλαυση στα άκρα.

Συμβουλευθείτε λίγο το διάγραμμα της επιδράσεως του ανέμου στην αισθητή θερμοκρασία (από
την σελίδα 50 του βιβλίου). Το διάγραμμα είναι για
συνθήκες ορειβασίας με ανάλογη ένδυση.
Οι αεραθλητές μας ήταν εκτεθειμένοι σε ταχύτητα πτήσεως τάξεως 40 χλμ/ω με μάλλον ελαφρά
ενδύματα.
Ένα ανάλογο περιστατικό μας διηγήθηκε μια
παλιά αεροσυνοδός της Ολυμπιακής. Είχαν προσγειωθεί στο Μόναχο με χιονοθύελλα, ντυμένες με
χειμωνιάτικα ρούχα (για τον ελληνικό χειμώνα). Δυο
κοπέλες δοκίμασαν να περάσουν από ένα κτίριο σε
κάποιο διπλανό, που δεν ήταν πολύ μακριά.
Στον δρόμο άρχισαν να καταλαβαίνουν ότι κάτι

δεν πάει καλά, γιατί άρχισαν να νυστάζουν ευχάριστα και να στηρίζονται η μια πάνω στην άλλη.
Την στιγμή εκείνη, πέρασε πλάι τους ένα όχημα
του αεροδρομίου, από εκείνα που μεταφέρουν
βαλίτσες. Ο οδηγός σταμάτησε, τις έσπρωξε μέσα
στο όχημα και τις μετέφερε γρήγορα από εκεί που
ξεκίνησαν, όπου τους έκαναν την πρέπουσα διαδικασία ανανήψεως.
Έτσι, η αεροσυνοδός που μας διηγήθηκε την
ιστορία, γλύτωσε από την χιονοθύελλα, επεβίωσε
μέχρι βαθύ γήρας, και διετέλεσε γραμματεύς της
ομοσπονδίας μας, η ευγενέστατη Ευτυχία Μουτσοπούλου που όλοι θυμόμαστε με ευχαρίστηση._
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Ιστορικό ευθυμογράφημα

Το μαγικό χαλί και οι φτωχοδιάβολοι
Γύρω στο 700 μΧ εμφανίστηκε στην Δαμασκό
ένα καινούριο αεράθλημα, «το ιπτάμενο χαλί».
Τα περιοδικά της εποχής τού έδωσαν μεγάλη
προβολή, από την Κασπία μέχρι τον Ατλαντικό. Η
Αμερική δεν είχε ακόμα ανακαλυφθεί.
Στην Δαμασκό βασίλευε η οικογένεια των
Ομεϋάδων. Ο Χαλίφης της Δαμασκού ήταν
προοδευτικός άνθρωπος. Στην αυλή του
υπήρχαν Έλληνες, Πέρσες, Αρμένιοι, Αιγύπτιοι,
και κάθε προοδευτικό στοιχείο του αρχαίου
κόσμου. Η Συρία ήταν το κέντρο συναντήσεως
των πολιτισμών της εποχής. Η παράδοση αυτή
διατηρήθηκε μέχρι προσφάτως στην Συρία, όταν
οι τζιχαντιστές του Ιράκ την ρήμαξαν.
Αυτό δεν έγινε για πρώτη φορά. Οι φανατικοί
Αβασίδες της Βαγδάτης κυνήγησαν και τότε τους
μετριοπαθείς Ομεϋάδες της Δαμασκού που
διασώθηκαν περιοριζόμενοι στην Ανδαλουσία.
Βασίλευσαν εκεί σαν ήπιοι και καλλιεργημένοι
μουσουλμάνοι, μέχρι τις βάρβαρες εκκαθαρίσεις
που έκαναν οι χριστιανοί της Ισπανίας γύρω στο
1490, εναντίον των εβραίων και των μουσουλμάνων υπηκόων τους. Αυτά γράφει η ιστορία,
που τα γνωρίζουν καλύτερα οι Θεσσαλονικείς.
Πολλά αρχαία ελληνικά κείμενα έχουν
διασωθεί μέσω Ανδαλουσίας, μεταφρασμένα
στην αραβική. Η μεταβίβαση της εξουσίας από
τους μουσουλμάνους στους χριστιανούς έγινε
βαθμιαία, χωρίς άγριους πολέμους και καταστροφές. Έτσι, όλη η πολιτισμική κληρονομία

στην Ισπανία διασώθηκε άθικτη μέχρι σήμερα.
Η ιστορία όμως δεν γράφει τίποτα για
ιπτάμενα χαλιά. Αυτά σώθηκαν σαν προφορική
παράδοση σε αραβικούς μύθους, όπως τα
παραμύθια της Χαλιμάς.
Ο πρώτος που πέταξε ιπτάμενο χαλί στην
Ελλάδα ήταν κάποιος Νικόλας. Ο Νικόλας ήταν
ομογενής από την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου.
Στις αραβικές χώρες, κάθε Νίκος ονομαζόταν
Νικόλας, γιατί δεν μπορούσες να φωνάξεις Νίκο
στον δρόμο. Η λέξη αυτή στην αραβική είναι
πρόστυχη (είναι προτροπή για πήδημα). Ο
Νικόλας είχε αγοράσει το χαλί του από κάποιο
πλανόδιο έμπορο της Δαμασκού. Στην Αίγυπτο
δεν μπορούσε να πετάξει, γιατί ο κακός βεζίρης
Isnogood είχε επιβάλει υψηλούς φόρους,
απαγορευτικούς για κάθε πτητική δραστηριότητα.
Πριν από τον Νικόλα, είχε εμφανισθεί στην
Αθήνα ιπτάμενο χαλί από κάποιον Nako (καμία
σχέση με τον Niko), όμως αυτό το χαλί δεν
πετούσε ελεύθερο. Το τραβούσαν με άλογο,
δεμένο με μακρύ σκοινί. Σε κάποια βουλιαγμένη
περιοχή, το τραβούσαν και στην θάλασσα με
ταχύπλοη γαλέρα.
Ο χειρισμός του ιπταμένου χαλιού ήταν πολύ
εύκολος. Αρκούσε να φέρεις το βάρος σου δεξιά
ή αριστερά, για να στρίψει το χαλί προς τα εκεί.
Αν έσκυβες προς τα εμπρός, το χαλί κατέβαινε.
Αν έσκυβες προς τα πίσω, το χαλί έγερνε πίσω
και άρχιζε να παίρνει ύψος. Πολλούς αιώνες

αργότερα τους ίδιους ακριβώς χειρισμούς θα
απαιτούσε και το αιωρόπτερο. Κατά μίαν
εκδοχή, το αιωρόπτερο προέκυψε από κάποιο
παλιό αραβικό manual για τον χειρισμό
ιπταμένου χαλιού. Το πρωτότυπο κείμενο έχει
διασωθεί, αλλά είναι γραμμένο στα αραβικά της
εποχής εκείνης και δεν διαβάζεται εύκολα.
Υπήρχαν πολλοί κατασκευαστές ιπταμένων
χαλιών. Οι πιο ξακουστοί ήταν οι Πέρσες που
έκαναν όνομα παγκοσμίως, πουλώντας τα
διάσημα περσικά χαλιά τους. Τα manuals των
περσικών χαλιών δεν ήταν γραμμένα μόνο σε
φαρσί, αλλά είχαν και μεταφράσεις στα
αραβικά, ελληνικά, και λατινικά. Αυτό βοήθησε
στην ευρύτατη διάδοσή τους.
Κάποιοι στο Βυζάντιο δοκίμασαν να πουλήσουν ιπτάμενα χαλιά που κατασκεύαζαν οι ίδιοι.
Τα χαλιά αυτά ήταν κακής ποιότητας, οι δε
κατασκευαστές τους χρησιμοποιούσαν φθηνά
υλικά και δοκίμαζαν να βγάζουν υπερβολικό
κέρδος. Τα εισαγόμενα χαλιά ήταν καλύτερης
ποιότητας, οι δε έμποροι είχαν βρει τρόπο να τα
εισάγουν, χωρίς να πληρώνουν πολλούς
δασμούς. Κάποιοι τα έφερναν για τους φίλους
τους, ακόμα και χωρίς κανένα κέρδος. Έτσι η
τοπική κατασκευή χαλιών έσβησε γρήγορα.
Όταν πρωτοήρθαν τα ιπτάμενα χαλιά στην
Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, αυτά ήταν
τελείως ελεύθερα. Από την Κωνσταντινούπολη
δεν είχε εκδοθεί κανένα χρυσόβουλο που να
περιορίζει την ελευθερία τους. Ο καθένας
αγόραζε ένα χαλί και πετούσε όπως του άρεσε.
Οι νέοι χειριστές μάθαιναν να πετάν από τους
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παλιότερους που ήταν πρόθυμοι να τους
μυήσουν στο αεράθλημα. Σύντομα όμως τα
πράγματα άλλαξαν. Η ελευθερία, κάποιους δεν
τους βόλευε.
Σήμερα, η βιβλιογραφία κατηγορεί τους
γραφειοκράτες της Κωνσταντινουπόλεως, ότι
αυτοί συνέταξαν τα χρυσόβουλα που περιόρισαν
την ελευθερία των χαλιών. Οι γραφειοκράτες
όμως ήθελαν την ησυχία τους και δεν είχαν
καμία διάθεση να ασχοληθούν με τα ελεύθερα
χαλιά που δεν ήταν στις αρμοδιότητές τους. Όσο
για τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα της
αυτοκρατορίας, δεν είχαν οικονομικό ενδιαφέρον να ασχοληθούν με μικροποσά. Τότε όμως
έκαναν την εμφάνιση τους οι φτωχοδιάβολοι.
Η λέξη «φτωχοδιάβολοι» δεν είναι θρησκευτικής προελεύσεως, αλλά ξεκινάει από τον
Πλάτωνα, τον μεγάλο φιλόσοφο του αεραθλητισμού. Ο Πλάτων χαρακτήριζε με τον όρο αυτό
διάφορους αφελείς που νόμιζαν ότι θα έκαναν
περιουσία από φτωχά αεραθλήματα που δεν
διακινούσαν μεγάλα ποσά.
Οι φτωχοδιάβολοι έκαναν την εμφάνισή τους
σαν εκπαιδευτές. Άρχισαν να εκπαιδεύουν επ’
αμοιβή τους νέους χειριστές χαλιών, που συνέρεαν στο άθλημα, από την έντονη προβολή που
του έκαναν τα περιοδικά. Όσο όμως ήταν όλα
ελεύθερα, οι νέοι μπορούσαν να εκπαιδεύονται
και από πρόθυμους ερασιτέχνες. Αυτό δεν ήταν
συμφέρον για τους φτωχοδιάβολους.
Το πρώτο μέλημά τους ήταν να γίνει υποχρεωτική η εκπαίδευση. Οι φτωχοδιάβολοι επεδίωξαν, με επαφές που είχαν στην Κωνσταντινούπολη, να θεσπιστεί υποχρεωτικό πτυχίο χειριστή

ιπταμένου χαλιού. Στην Δαμασκό την εποχή
εκείνη, εξεδόθη ο φετφάς αρ. 103 (FAR-103) που
καθιστούσε τελείως ελεύθερο και ανεξέλεγκτο
όποιο πετούμενο ήταν κάτω από 80 κιλά. Την
ίδια περίοδο οι φτωχοδιάβολοι του Βυζαντίου
πέτυχαν την υποχρεωτική εκπαίδευση και
πτυχία εκπαιδευτών που κατοχύρωσαν οι ίδιοι
για τους εαυτούς τους. Αυτό ήταν το τέλος της
ελευθερίας για τα ιπτάμενα χαλιά. Ήταν όμως
και το τέλος της αθρόας προσελεύσεως στο
άθλημα της ελεύθερης πτήσης (vol libre όπως
έλεγαν τότε οι Γαλάτες).

Τα επόμενα χρόνια, ενώ το ιπτάμενο χαλί
άρχισε να μαραζώνει, εμφανίστηκε στην
Δαμασκό ένα νέο αεράθλημα, το ιπτάμενο
τραπεζομάντιλο, που ήταν ακόμα πιο απλό στην
χρήση του. Αυτό είχε σταθερή ταχύτητα, ο δε
χειριστής ενδιαφερόταν μόνο για το δεξιάαριστερά. Απλά πράγματα δηλαδή.
Και αυτό το αεράθλημα εμφάνισε στην αρχή
μεγάλη άνθιση στο Βυζάντιο, μέχρις ότου επέδραμαν εναντίον του οι γνωστοί φτωχοδιάβολοι, όπως στα ιπτάμενα χαλιά. Πέτυχαν
πάλι να δημιουργήσουν τον ίδιο καταστροφικό
κύκλο και στο νέο άθλημα.
Σε κάθε κύκλο, οι αδίστακτοι φτωχοδιάβολοι
κατέστρεφαν την ελευθερία που έκανε το αεράθλημα να ανθίσει σε όλη την αυτοκρατορία.
Προκαλούσαν τον μαρασμό του αθλήματος,
αλλά και αυτών των ιδίων. Σε κάθε κύκλο,
έμεναν πίσω μόνο οι συνετοί και ευχάριστοι
εκπαιδευτές που ήταν ικανοί να προσελκύσουν
μαθητές, έστω και χωρίς περιοριστικά χρυσόβουλα.
Οι φτωχοδιάβολοι έκαναν το κακό και γύριζαν από εκεί που ήρθαν, αφήνοντας πίσω τους
την κόλαση της γραφειοκρατίας που οι ίδιοι
δημιούργησαν για το συμφέρον τους.
Όταν το 1453 εάλω η Πόλις, δεν υπήρχαν πια
ούτε φτωχοδιάβολοι, ούτε ιπτάμενα χαλιά. Για
την επίσημη ιστορία, αυτά δεν υπήρξαν ποτέ.
Babis Foufotos Al Malik
Δαμασκός 2020
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