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Τέως αεροδρόµια

Όποιος ασχολείται με την ιστορία, ζει
περισσότερα χρόνια. Όχι στο μέλλον, αλλά
στο παρελθόν.

Στην Ελλάδα υπήρξαν κατά καιρούς πολλά
αεροδρόμια που χάθηκαν αργότερα. Σήμερα, κανείς
δεν αναλογίζεται ότι το παλιό αλίπεδο του Δέλτα
Φαλήρου υπήρξε αεροδρόμιο. Εκεί έγιναν οι πρώτες
πτήσεις των πρωτογόνων αεροπλάνων. Κανείς δεν
έχει αφιερώσει ένα ολοκληρωμένο βιβλίο για την
ιστορία του αεροδρομίου αυτού και τις πτήσεις που
φιλοξένησε. Δεν ξέρουμε καν αν ήταν ανατολικά
(αργότερα ζωολογικός κήπος) ή δυτικά (αργότερα
ιππόδρομος) της λεωφόρου Συγγρού. Υπάρχουν
διάσπαρτες πληροφορίες σε διάφορα ιστορικά
βιβλία, αλλά τίποτα συγκροτημένο.
Οι αρχαιολόγοι έκαναν μεγάλη έρευνα για τους
αρχαίους τάφους που βρέθηκαν κατά την
διαμόρφωση του κτιρίου του Κέντρου Νιάρχου.
Κανείς όμως δεν έκανε έρευνα για την χρήση του
χώρου σαν αεροδρόμιο. Η αεροπορική ιστορία του
ευρύτερου χώρου περιλαμβάνει επιπλέον το Κρατικό
Εργοστάσιο Αεροπλάνων (ΚΕΑ) και το υδατοδρόμιο
Παλαιού Φαλήρου. Η τοπική αεροπορική ιστορία
έχει τελειώσει και μπορεί να γραφεί ολοκληρωμένη.
Δεν έχει όμως ακόμα συγκινηθεί κάποιος.
***
Το αεροδρόμιο των Αθηνών μεταφέρθηκε σύν-

τομα στα κτήματα του Τατόη, στην Δεκέλεια. Το
αεροδρόμιο αυτό ήταν στην αρχή πολιτικό και
αργότερα στρατιωτικό. Έχουμε διαφημιστικά έντυπα
της πολιτικής αεροπορίας για αερογραμμές ανά την
Ελλάδα, με αναχώρηση από «το αεροδόμιο
Τατοϊου». Ο χάρτης στο οπισθόφυλλο του βιβλίου
«Ανεμοπορία και πολεμική αεροπορία» είναι από
τέτοιο έντυπο. Το αεροδρόμιο είναι ακόμα εν
λειτουργία και, η ιστορία του δεν έχει ακόμα
ολοκληρωθεί. Δικαιολογείται λοιπόν να μην έχει
ακόμα γραφεί ειδικό βιβλίο για αυτό το αεροδρόμιο.
Ακολούθησε γύρω στο 1939, το αεροδρόμιο
Καλαμακίου, που αργότερα το γνωρίσαμε σαν
Χασάνι, για να πάρει την τελική ονομασία του σαν
«το αεροδρόμιο του Ελληνικού». Αυτό το
αεροδρόμιο δεν υπάρχει πια. Ο χώρος είναι τέως
αεροδρόμιο, τέως ολυμπιακές εγκαταστάσεις,
προσεχώς καζίνο και ογκώδεις πολυκατοικίες (κάτι
σαν εργατικές πολυκατοικίες της Σοβιετίας, αλλά
πολύ-πολύ ακριβότερες, σαν φαβέλες πολυτελείας).
Η ιστορία του αεροδρομίου δεν έχει γραφεί.
Υπάρχουν άπειρες φωτογραφίες, σκόρπιες σε
διάφορα αρχεία. Όμως, για να συνταχθεί βιβλίο, δεν
αρκούν μόνο οι φωτογραφίες. Χρειάζονται στοιχεία
για την δραστηριότητα του αεροδρομίου κατά τα
χρόνια της λειτουργίας του.
Είναι πολύ εύκολο να συντάξει κανείς ένα
οποιοδήποτε βιβλίο δημοσιογραφικής ποιότητας.
Συγκεντρώνουμε όλες τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον τύπο, και τις εκδίδουμε σε βιβλίο.
Όπως όμως έχουμε ήδη γράψει, ο τύπος ασχολείται

κυρίως με μούρες. Ποιός πούλησε μούρη σε
επίσημες εκδηλώσεις και ποιός έφαγε τα μούτρα του
σε ατυχήματα. Με τέτοιες πληροφορίες δεν
γράφεται η ιστορία ενός αεροδρομίου. Η συνεχής
ιστορία του Ελληνικού θέλει πολλή δουλειά και όχι
εκδοτικά πυροτεχνήματα.
***
Στην χώρα μας υπήρξαν πολλά αεροδρόμια που
δεν έχουν καν πλήρως αποδελτιωθεί σαν κατάλογος
με ονόματα. Ο πιο παλιός κατάλογος αεροδρομίων
που έχουμε στα χέρια μας, είναι για τα αεροδρόμια
της Luftwaffe (βλέπε στην επομένη σελίδα).
Περιλαμβάνει 70 πυκνογραμμένες σελίδες με
στοιχεία γεωγραφικά, στοιχεία εδάφους, στοιχεία
εγκαταστάσεων και εξυπηρετήσεων παρεχομένων
την εποχή εκείνη, ακόμα και κάποια ιστορικά
στοιχεία για κάθε αεροδρόμιο. Κάποιοι φίλοι θα
απογοητευθούν, γιατί ο κατάλογος που έχουμε δεν
περιλαμβάνει φωτογραφίες και σχέδια.
Ο κατάλογος περιλαμβάνει ελληνικά αεροδρόμια
καθώς και κάποια γειτονικών χωρών, στον βορρά και
στον νότο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι την εποχή
εκείνη, τα Δωδεκάνησα δεν ήταν Ελλάδα αλλά Ιταλία.
Στην Ρόδο εκτός του κυρίως αεροδρομίου (της
Μαρίτσας), αναφέρεται το αεροδρόμιο της Καλάθου
(κοντά στην Λίνδο) καθώς και κάποιος διάδρομος στο
νότιο άκρο του νησιού (Κατταβιά, σήμερα διάτρητος)
από τον οποίο απογειώνονταν τα αεροπλάνα που
προσέβαλαν τους Εγγλέζους στην Βόριο Αφρική και
στην Μεσόγειο. Το σημερινό αεροδρόμιο της
Καρπάθου ήταν επίσης ιταλικό.
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Εκτός από τους διαδρόμους με στρατιωτική
σημασία, υπήρξαν στην χώρα μας και άλλοι
διάδρομοι που δεν αναγράφονται στον κατάλογο
των αεροδρομίων της Luftwaffe. Ένα παράδειγμα
είναι «το αεροδρόμιο του Σαρανταπήχου» στην
ορεινή Κορινθία. Ευτυχώς κάποιος λεπτομερής
οδοιπορικός χάρτης της «Ανάβασης» ανέγραφε το
τοπωνύμιο. Το επισκέφτηκα από εδάφους και το
φωτογράφησε από αέρος ο Κυπριανός Μπίρης (ο
γνωστός Kyp). Στην συνέχεια εξέδραμε επί τόπου η

Ναταλία Ανεμοδουρά και μίλησε με τους κατοίκους.
Το περιοδικό της «Remove before flight» στο τεύχος 1
(Μάιος 2005) φιλοξένησε ένα σύντομο άρθρο για το
αεροδρόμιο. Εκεί σταμάτησε η έρευνα. Κανείς δεν
ενδιαφέρθηκε να επεξεργαστεί ένα ολοκληρωμένο
κείμενο για το αεροδρόμιο, με αριθμητικά στοιχεία
δραστηριότητας.
Κάτι παρόμοιο κάναμε με «το αεροδρόμιο της
Παραμυθιάς» στην Ήπειρο. Γι αυτό έγραφε λίγα
λόγια ο ιστορικός της πολεμικής αεροπορίας Ηλίας
Καρταλαμάκης. Ανέφερε ότι οι Εγγλέζοι το ονόμαζαν
«αεροδρόμιο των παραμυθιών, fairytale airfield». Το
έψαξα, το επεσήμανα και το φωτογράφησα από
εδάφους. Το φωτογραφήσαμε και από αέρος μαζί με
τον Kyp και, καταλήξαμε να γράψουμε στο τεύχος 21
(Σεπτ. 2008) του «Remove before flight» ένα
σύντομο άρθρο για το αεροδρόμιο (με σύγκριση
φωτογραφιών του τότε και του τώρα).
Κατά την πτήση αυτή φωτογραφήσαμε και «το
αεροδρόμιο του Πανόπουλου» στην Αχαΐα. Γι αυτό
είχαμε πληροφορίες από τον Πατρινό αεραθλητή
Γιάννη Στάη, αλλά δεν μπορέσαμε να συγκεντρώσουμε πρόσθετα στοιχεία.
Ο Kyp πετώντας με το αεροπλάνο του,
φωτογράφησε πολλούς χώρους παλαιών αεροδρομίων και ανήρτησε φωτογραφίες στο site του:
http://hellasga.com/gallery/kyp/nonfields
***
Κάπου εδώ έπεσε στα χέρια μας ένα βιβλίο με
τίτλο περί παλαιού αεροδρομίου «Το αντάρτικο
αεροδρόμιο». Δυστυχώς το βιβλίο ενδιαφέρεται
περισσότερο για το αντάρτικο, παρά για το
αεροδρόμιο πλάι στην σημερινή λίμνη Πλαστήρα. Το
θέμα είναι ενδιαφέρον και κάποιος θα πρέπει να
μαζέψει στοιχεία για να εκδώσει ένα βιβλίο με την
αναλυτική δραστηριότητα του προσωρινού αυτού

αεροδρομίου.
Τα ελληνικά αρχεία είναι δυσεύρετα και δεν
μπορούμε να γνωρίζουμε αν κάποιος χώρος που
χαρακτηρίζεται παραδοσιακά σαν αεροδρόμιο είχε
συστηματική χρήση, ή αν απλώς έγιναν κάποιες
προσγειώσεις που εντυπωσίασαν τους γηγενείς.
***
Φαινόταν ότι το ενδιαφέρον για παλιά
αεροδρόμια ήταν ανύπαρκτο, όμως το 2012 έσκασε η
βόμβα. Ο Τάσος Αναστασάκης εξέδωσε στην Σπάρτη
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ένα πλήρες βιβλίο για το αεροδρόμιο των Μολάων.
Όταν περνάς από τους Μολάους με αυτοκίνητο, δεν
διανοείσαι ότι ο κάμπος αυτός με τις ελιές ήταν
κάποτε γερμανικό αεροδρόμιο, από το οποίο
ξεκινούσαν αεροπορικές επιχειρήσεις εναντίον της
Κρήτης.
Το βιβλίο «Το αεροδρόμιο των Μολάων» υπήρξε
το ερέθισμα που μας ώθησε να δημοσιεύσουμε στο
τεύχος 96 (Φεβρουάριος 2013) το άρθρο «Περί
παλαιών αεροδρομίων». Το άρθρο αυτό περιέχει επί
πλέον λεπτομέρειες από όσα γράφουμε εδώ.

Το βιβλίο περί Μολάων άντλησε πληροφορίες
(κείμενα και φωτογραφίες) από τις πλούσιες
γερμανικές πηγές και είναι πολύ πλήρες για τις
επιχειρήσεις που έγιναν από εκεί (με ημερομηνίες
και ονόματα). Είναι φυσικό ότι το αεροδρόμιο αυτό
αναγράφεται στον κατάλογο των αεροδρομίων της
Luftwaffe.
***
Ένα αεροδρόμιο με σύντομη ιστορία που
καταργήθηκε το 2001 (από την λειτουργία του
Elvenizelos) ήταν το αεραθλητικό αεροδρόμιο του
Μαραθώνος. Ο κατάλογος των αεροδρομίων της
Luftwaffe δεν καταγράφει διάδρομο στον κάμπο του
Μαραθώνος, αλλά αναφέρει διάδρομο στην Λούτσα
(ημιτελής γράφει).
Από τον Μαραθώνα είχαμε προσωπική εμπειρία
και έτσι, το 2019 εξέδωσα το βιβλίο «Το αεροδρόμιο
του Μαραθώνος» που δεν κυκλοφορεί στο εμπόριο,
αλλά μπορείτε να κατεβάσετε (σαν αρχείο .pdf ) από
την διεύθυνση «www.aerodata.gr» και να το
εκτυπώσετε κατά βούλησιν.
Τα στοιχεία που παρατίθενται για τον Μαραθώνα
αντλήθηκαν από φίλους χειριστές και συλλέκτες. Το
επίσημο δημόσιο ήταν τελείως στείρο για την
ιστορία του αεροδρομίου. Συνέπεσε δε και η
μεταφορά των γραφείων της ΥΠΑ από το κτήριο του
παλαιού κολεγίου θηλέων προς νέα κτίρια, μαζί με
την διοικητική αναδόμηση της υπηρεσίας. Το
αποτέλεσμα ήταν ότι, όσοι προθυμοποιήθηκαν να
μας εξυπηρετήσουν, είχαν πρόσβαση σε πολύ λίγα
ιστορικά στοιχεία, για ένα αεροδρόμιο που δεν
υπήρχε πια.
***
Στις αρχές του 2020 εμφανίστηκε στα Γιάννενα
ένα πρότυπο βιβλίο για το αεροδρόμιο της
Παραμυθιάς από τον Ευθύμιο Σέρμπη. Ονομάζεται

«Μνήμες στην κοιλάδα των παραμυθιών». Αξίζει να
το αποκτήσετε, γιατί είναι ένα βιβλίο που ανεβάζει
τον πήχη των σχετικών βιβλίων πολύ ψηλά.
Ο συγγραφεύς είχε συνεργαστεί με τον Brian Cull
για τα βιβλία «Fighters over the Aegean» και « Blenheims over Greece” και είχε εμποτιστεί με την
συστηματική βρετανική έρευνα. Είχε και τις πηγές
πληροφοριών. Το βιβλίο του των 460 πυκνογραμμένων σελίδων δεν αφήνει αναπάντητα ερωτήματα.
Από αφηγήσεις Ελλήνων, μάς είχε δημιουργηθεί η
εντύπωση ότι οι Εγγλέζοι δεν ήθελαν να εμπλακούν
σε εγγύς υποστήριξη των επιχειρήσεων στην Βόρειο
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Ήπειρο. Νομίζαμε ότι προτιμούσαν να απογειώνονται από την Ελευσίνα και να προσβάλουν τα
πλοία και τις εγκαταστάσεις προωθήσεως πολεμικού
υλικού από την Ιταλία προς την Αλβανία. Την εικόνα
αυτή ανατρέπει το βιβλίο, περιγράφοντας τις
επιχειρήσεις από μέρα σε μέρα.
Το βιβλίο δεν αφήνει καμία απορία. Αν απογειωθεί ένα σμήνος τεσσάρων αεροπλάνων και
φθάσουν στον στόχο τα τρία, ο συγγραφεύς γυρίζει
πίσω και μας εξηγεί τι έκανε το τέταρτο αεροπλάνο.
Η διήγηση δεν σταματάει με την απόσυρση των
Άγγλων από την Ελλάδα, αλλά συνεχίζει με την

δραστηριότητα των Γερμανών στο αεροδρόμιο. Πολύ
ενδιαφέρον παρουσιάζει η περιγραφή των γερμανικών επιχειρήσεων εναντίον των Ιταλών που
προσχώρησαν στους δυτικούς συμμάχους και δεν
κατέθεσαν τα όπλα στους Γερμανούς. Αγγλικά,
γερμανικά και ιταλικά αρχεία, μοιάζει να ήταν το
ίδιο προσβάσιμα κατά την έρευνα.
Το βιβλίο είναι καθ’ όλα πρότυπο και ελπίζουμε
να βρει μιμητές. Για όσους θα επιθυμούσαν να
επισκεφθούν τον χώρο, παραθέτουμε τμήμα οδικού
χάρτη όπου σημειώσαμε με σταυρό την περίπου
θέση του μεγάλου αεροδρομίου.

Πολλά γερμανικά αεροδρόμια
Από το ιντερνέτ κατεβάσαμε το σχέδιο που
παραθέτουμε. Αφορά τα εγγύς των Αθηνών γερμανικά αεροδρόμια. Καταγράφει και πόσα αεροπλάνα
έδρευαν σε κάθε αεροδρόμιο την στιγμή της
συντάξεως του σχεδίου, μάλλον το 1941 κατά τις
επιχειρήσεις εναντίον της Κρήτης.
Τα περισσότερα τοπωνύμια του σχεδίου είναι
γνωστά. Τα Τοπόλια είναι το σημερινό Κάστρο της
Κωπαϊδας. Το Δαδί είναι η Αμφίκλεια που άλλαξε
ονομασία την δεκαετία του ’50 . Το αεροδρόμιο αυτό
βρισκόταν στον χώρο ΒΑ από τον τοπικό σταθμό του
τραίνου. Η θέση του όμως πάνω στον χάρτη δεν είναι
σωστή. Το Δαδί βρίσκεται πολύ ΒΔ από τα Τοπόλια.
Εκτός αν πρόκειται για άλλο τοπωνύμιο Δαδί, στην
περιοχή των Θηβών (απίθανο).
Λάθος είναι μάλλον και η λέξη Φάληρο. Τα αναγραφόμενα δεν είναι υδροπλάνα. Προφανώς πρόκειται για το αεροδρόμιο του Καλαμακίου (σημερινό
Ελληνικό). Μάλλον οι συντάξαντες τον χάρτη ήσαν
ελαφρώς αγεωγράφητοι.
Οι Γερμανοί δεν κατάφεραν τότε να κρατήσουν τα
ελληνικά αεροδρόμια. Τώρα όμως με την Fraport,
έβαλαν πόδι σε πολλά ανά την Ελλάδα.

Ευρωπαϊκός στρατός
Μετά την αποχώρηση των Βρετανών από την ΕΕ,
μόνη χώρα με σημαντική αεροπορική δύναμη και
αεροπλανοφόρα, είναι η Γαλλία. Είναι και η μόνη
πυρηνική δύναμη στην ΕΕ.
Οι Γάλλοι δεν πρόκειται να δώσουν πρόσβαση
στους κωδικούς των πυρηνικών τους, σε μη Γάλλους.
Αν λοιπόν υπάρξει ενιαίος ευρωπαϊκός στρατός, η
ηγεσία του θα είναι υποχρεωτικά γαλλική. Αυτό δεν
το δέχεται κανένα άλλο ευρωπαϊκό κράτος. Οπότε
μπορεί μεν να υπάρξει ευρωπαϊκή στρατιωτική
συνεργασία, όχι όμως ενιαίος ευρωπαϊκός στρατός.
Αυτή ήταν η ειλικρινής γνώμη Γάλλου ναυάρχου.
Να την γνωρίζουν όσοι κάνουν όνειρα.

4

Με φλαπς ή χωρίς φλαπς
Στο τελευταίο τεύχος, γράφοντας για το
ανεμόπτερο Blanik, θίξαμε περιληπτικά και
βεβιασμένα το θέμα των φλαπς του ανεμοπτέρου.
Είναι γεγονός ότι στριμώξαμε πολλά νοήματα σε
λίγες λέξεις. Υπήρξαν πολλές αντιρρήσεις, κυρίως
από αεροπόρους που έχουν σαφή επίγνωση στην
χρήση των φλαπς των αεροπλάνων. Τους προβλημάτισε η αναφερόμενη σχέση των φλαπς με το διάταμα
της πτέρυγας. Οπότε ... επανερχόμαστε.
Το θέμα των φλαπς έχει απασχολήσει στο
παρελθόν τους ανεμοπόρους σε μακρά διαμάχη,
σχετικά με τις αγωνιστικές κλάσεις. Η πρώτη κλάση
που θεσπίστηκε ήταν η «standard class». Η
κατηγορία αυτή περιελάμβανε ανεμόπτερα μονοθέσια με εκπέτασμα 15 μέτρων, χωρίς φλαπς και με
σταθερό σύστημα προσγειώσεως.
Όλα τα ανεμόπτερα της «standard class» αγωνίζονταν με κοινή βαθμολογία. Όλα τα υπόλοιπα αποτελούσαν την «open class» και αγωνίζονταν τουρλού
σε αυτή την κλάση.
Ήδη τα ανεμόπτερα είχαν απομακρυνθεί από τις
πλαγιές των βουνών και πετούσαν με χρήση
θερμικών. Για την εκμετάλλευση των θερμικών είχε
μεγάλη σημασία ο βαθμός καθόδου μέσα σε αυτά.
Για να έχει ένα ανεμόπτερο μικρό βαθμό καθόδου
έπρεπε να έχει μικρή ταχύτητα και καλό λόγο L/D.
Με σταθερό εκπέτασμα 15 μέτρων, μικρότερη
πτερυγική επιφάνεια βελτιώνει το διάταμα (και
αυξάνει το L/D) πράγμα ευνοϊκό για πτήση σε
θερμικά. Η μικρή επιφάνεια όμως, αυξάνει την
ταχύτητα πτήσεως, πράγμα βλαβερό για πτήση σε
θερμικά. Η αρχική τάση των σχεδιαστών ήταν να
αυξάνουν το διάταμα, ώστε με καλύτερο L/D να
έχουμε ταυτοχρόνως, καλύτερες επιδόσεις στην
γρήγορη πτήση μεταξύ θερμικών.

Για να πετύχουμε μικρή ταχύτητα μέσα στα
θερμικά, έπρεπε να επιλέξουμε μεταξύ μεγαλύτερης
πτερυγικής επιφάνειας ή μεγαλύτερης καμπυλότητας
στην αεροτομή. Η μεγαλύτερη επιφάνεια είχε
μεγαλύτερη αντίσταση τριβής, πράγμα βλαβερό. Η
μεγαλύτερη καμπυλότης είχε μεγαλύτερη αντίσταση
μορφής, πράγμα επίσης βλαβερό. Διαλέγετε και
παίρνετε.
Υπήρχαν αεροτομές με μικρή ή μεγαλύτερη
καμπυλότητα από τις οποίες έπρεπε να επιλέξουμε
κάποια. Την δεκαετία του ’60 ο FX Wortmann
σχεδίασε και πειραματίστηκε στο πανεπιστήμιο της
Στουτγάρδης με τις αεροτομές FX στρωτής ροής,
ειδικές για ανεμόπτερα. Ο καθηγητής Richard Eppler
σχεδίαζε αεροτομές με υπολογιστές. Οι συμβουλές
του Eppler ήταν για πτέρυγες με μεγαλύτερη
επιφάνεια και μικρότερη καμπυλότητα.
Το πρόβλημα δεν ήταν τόσο απλό, γιατί μια
ανεμοπορική πτήση αποστάσεως ενέχει αργή πτήση
σε θερμικά και γρήγορη πτήση μεταξύ θερμικών.
Στην επιλογή αεροτομής έπαιζε ρόλο η μέση ισχύς
των θερμικών και η απόσταση μεταξύ τους. Δηλαδή
έπαιζε ρόλο ο καιρός που επικρατούσε στην περιοχή
των αγώνων. Η Γερμανία έχει ασθενή θερμικά, ενώ
περιοχές σαν το Τέξας και την Αυστραλία έχουν
θερμικά που ανεβάζουν γαϊδάρους.

Ανεμόπτερα με φλαπς
Την λύση στο πρόβλημα αυτό έδωσαν οι
αεροτομές μεταβλητής καμπυλότητας, δηλαδή οι
αεροτομές με φλαπς. Οι αεροπόροι να ξεχάσουν τα
δικά τους landing flaps που κατεβαίνουν με γωνίες
20-30 μοίρες για μεγάλη αύξηση της αντώσεως
(αλλά και της αντιστάσεως ταυτοχρόνως). Τα φλαπς
για τα οποία μιλάμε στα ανεμόπτερα είναι camber
changing flaps που κινούνται μόνο 4-8 μοίρες προς
τα κάτω (αλλά και προς τα πάνω), για να αλλάζουν
λίγο την καμπυλότητα της αεροτομής. Σκοπό έχουν

την λεπτή βελτίωση του λόγου L/D για διάφορες
ταχύτητες πτήσεως. (Βλέπε αναλυτική ανάπτυξη, με
σχέδια και φωτογραφίες, στο άρθρο «Η χρησιμότης
των φλαπς», περιοδικό «Remove before flight»,
τεύχος 8, Ιούλιος 2006).
Υπήρξε μεγάλη πίεση να επιτραπούν τα φλαπς
στην «standard class», αλλά αυτό δεν έγινε.
Επιτράπηκε μόνο ο ανασυρόμενος τροχός. Η FAI
προτίμησε, αντί να επιτρέψει τα φλαπς στην
«standard class», να θεσπίσει μια νέα κλάση με
φλαπς, με μόνο όριο το εκπέτασμα των 15 μέτρων.
Η «15m class» (με φλαπς), έχει πλεονέκτημα από
την «standard class» (15 m χωρίς φλαπς). Αν μπορείς
να κατεβάσεις φλαπς και να αυξάνεις την
καμπυλότητα της αεροτομής, δεν χρειάζεσαι μεγάλη
πτερυγική επιφάνεια για να πετάς αργά στα θερμικά.
Μπορείς λοιπόν με φλαπς, να κατασκευάσεις ένα
ανεμόπτερο με μικρότερη πτερυγική επιφάνεια, άρα
καλύτερο διάταμα, άρα καλύτερο L/D.
Αυτή είναι η σχέση των φλαπς με το διάταμα που
έμπλεξε τους αεροπόρους. Ο αεροπόρος έχει
συνηθίσει να έχει ένα δεδομένο αεροσκάφος και να
παίζει με υπάρχοντα φλαπς σε υπάρχουσα πτέρυγα.
Ο σχεδιαστής όμως των ανεμοπτέρων σχεδιάζει τα
μοντέλα με φλαπς ή χωρίς φλαπς, με μεγάλη ή με
μικρή επιφάνεια και δεν δεσμεύεται από κάτι
υπάρχον. Αυτή είναι η διαφορά που προκάλεσε την
ασάφεια για τους αεροπόρους. Όλα αυτά δεν
μπορούσαν να αναλυθούν στο σύντομο κείμενο περί
Blanik, του προηγουμένου τεύχους.

Τα φλαπς του Blanik
Όλη η μέχρι τώρα συζήτηση αφορά τα απλά
φλαπς του χείλους εκφυγής, που περιστρέφονται
πάνω-κάτω γύρω από σταθερό άξονα. Παράδειγμα,
το ανεμόπτερο Mosquito (κλάσεως 15 m) που είχαμε
στην Ανεμολέσχη Αθηνών. Το ότι το Blanik είχε fowler

5

flaps δεν αλλάζει πολύ τα πράγματα. Τα φλαπς αυτά,
εκτός της περιστροφής, κάνουν και κίνηση προς τα
πίσω. Έτσι αυξάνουν την επιφάνεια της πτέρυγας,
υποβιβάζοντας όμως το διάταμα.
Το Blanik είχε τα κλασσικά fowler flaps των
αεροπλάνων που, όταν οπισθοχωρούσαν, άφηναν
ανοικτό διάκενο ανάμεσα στην πτέρυγα και το φλαπ.
Το διάκενο αυτό δεν είναι ευνοϊκό. Τα φλαπς των
ανεμοπτέρων της «open class» όταν κινούνται προς
τα πίσω, κινούνται συρταρωτά, ώστε να μην
αφήνουν διάκενο. Ο μηχανισμός κινήσεως των
φλαπς αυτών δεν είναι ένας σταθερός άξονας
περιστροφής, αλλά μια βαρύτερη και δαπανηρότερη
λύση (βλέπε σχέδιο).
Από πλευράς χειρισμού, βγάζοντας τα φλαπς στο
Blanik, αυξανόταν η επιφάνεια και η καμπυλότης της
αεροτομής και το ανεμόπτερο μπορούσε να πετάει
με μικρή ταχύτητα. Η αίσθηση για τον χειριστή ήταν
πολύ καλή, οι επιδόσεις όμως δεν ήταν ανάλογες,
λόγω μειωμένου L/D. Όπως αναφέραμε στο
προηγούμενο τεύχος, τα fowler flaps του Blanik
απλώς καταργήθηκαν.

Οι αγωνιστικές κλάσεις
Μέχρι τώρα είδαμε 3 κλάσεις ανεμοπτέρων: την
«standard class» (15 m χωρίς φλαπς), την «15m
class» (15 m με φλαπς) και όλα τα άλλα ανήκαν στην
«open class». Κάποτε προστέθηκε η «18 m class».
Κάποτε δοκιμάστηκε να προστεθεί μια «club class»
με διάφορες μορφές. Το ποίημα του 1977 που ακολουθεί, περιγράφει το πρόβλημα.
There was a Standard class and an open class.
Then the flaps started a mean intrusion.
Now the Standard class became a bastard class.
And a Club class is here for more confusion.

Όλα αυτά δεν είναι ουσία, αλλά τρόπος να
προστεθούν νέα κύπελλα και να αναδειχθούν νέοι

«πρώτοι». Ειδικώς η «Klub Klasse» (κλουμπ κλάσε,
γερμανιστί) είχε μεταβλητή οσμή. Στην αρχή προτάθηκε να γίνει μια 13m Klasse. Στο τέλος κατάντησε να
είναι ένας πανδέκτης, με παλιά ανεμόπτερα που να
αγωνίζονται με συντελεστή ισοζυγισμού. Κάπου
όμως εμφανίζεται και μια 13,5m Klasse.
Η τάση στους ιθύνοντες της διεθνούς ανεμοπορίας είναι να βαίνουμε προς ακριβότερα υλικά,
δαπανηρότερους αγώνες, λιγότερους ανεμοπόρους.
Η κατάσταση θυμίζει λίγο τον πληθυσμό της χώρας
μας. Η ανατροφή των τέκνων γίνεται δαπανηρότερη.
Οι γυναίκες επιλέγουν να κάνουν λιγότερα παιδιά. Ο
πληθυσμός μειώνεται. Υπήρξε όμως μια λαμπερή
εξαίρεση, ο Ιταλός καθηγητής Piero Morelli που δεν
ακολούθησε την «πάλη των κλάσεων».
Ο Morelli δεν ασχολήθηκε με τις επιδόσεις των
ανεμοπτέρων, αλλά με το κόστος των ανεμοπτέρων.
Ασχέτως της γεωμετρίας και των φλαπς, δοκίμαζε να
διαμορφώσει μια φθηνή κατηγορία. Το δοκίμασε
αυτό με την «one design class», δηλαδή με το
πολωνικό ανεμόπτερο PW5 (χωρίς φλαπς). Απέτυχε.

Το ξαναδοκίμασε με τα «ultralight gliders» (ασχέτως
φλαπς). Απέτυχε και πάλι. Μετά τον θάνατό του
Morelli, κανείς δεν πήρε την σκυτάλη να συνεχίσει
τον ίδιο δρόμο, προς ένα απλό και φθηνό ανεμόπτερο. Οι δύο αυτές κλάσεις υπάρχουν ακόμα.
Για τους ιθύνοντες, η ανεμοπορία είναι ανταγωνισμός. Κάθε νέα κατηγορία είναι απλώς μια
ευκαιρία για νέο πρωταθλητή. Δεν τους ενδιαφέρει
κάτι περισσότερο. Με τους περιορισμούς της νέας
κλάσεως κατασκευάζουν το ακριβότερο ανεμόπτερο
που θα τους διασφαλίσει το κύπελλο (συνήθως όλο
κάρμπον) και δοκιμάζουν να το πουλήσουν σε
αγωνιστές. Προφανώς είναι ακριβό και η επιχείρηση
αποτυγχάνει.
Το ανεμόπτερο «one design» ήταν μια καλή
προσπάθεια, αλλά οι προδιαγραφές του οδήγησαν
σε ένα κλασικό ανεμόπτερο με τους ίδιους μπελάδες
με τα κοινά ανεμόπτερα, αλλά με υποδεέστερες
επιδόσεις. Μη έχοντας κανένα πλεονέκτημα, προφανώς απέτυχε.
Χωρίς φλαπς, χωρίς ουρά, και
χωρίς τροχό
Δυο νέες κλάσεις ανεμοπτέρων
θα μπορούσαν να είναι οι αετοί
και τα παραπέντε. Αυτά είναι
πολύ φθηνά και καλύπτουν τα
όνειρα του Piero Morelli. Δεν ονομάζονται όμως ανεμόπτερα, αλλά
κάτι άλλο. Ανήκουν σε κλάσεις
άλλων αθλημάτων. Οι νέοι προσέτρεξαν ομαδικώς στα αθλήματα
αυτά και, άφησαν τους ανεμοπόρους να ασχολούνται με τους
πολυτελείς αγώνες τους. Με
φλαπς ή χωρίς φλαπς, η ανεμοπορία μαραζώνει διεθνώς._
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