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Από τον “Προμηθέα” της Κηφισίας . . . στην  “Θέτιδα” της Μ. Ανατολής! 
του Απτχου (Ι) ε.α. Γρηγορίου Νούσια της 39ης Σειράς Ιπταμένων της Σ.Ι. 

 
 

« Ω! Ψυχή μου! Τον Προμηθέα ένας μπορεί να τον σώσει . . . ο Προμηθέας!».  

Το  είπε ο Νίκος Καζαντζάκης. Γι’ αυτό και η άμεση επίσκεψη στους 

αλγόριθμους του Πιερρακάκη, όπου  με απολαυστική ευκολία κλείσθηκε το σχετικό 

ραντεβού, μετά από μόλις δύο εικοσιτετράωρα. 

Προμηθέας, λοιπόν! Αυτός που υψώθηκε πάνω από τη μοίρα του θνητού και 

άνοιξε στον άνθρωπο το δρόμο της κυριαρχίας. Φορέας της φωτιάς, έγινε ο ενσαρκωτής 

της όλης γνώσεως, η αφετηρία του πολιτισμού. Επινοητικότητα, προνοητικότητα και 

πνεύμα ανεξαρτησίας, όλα σ’ αυτόν. Σ’ αυτόν το  ιδανικό του πολίτη, που μόνος 

αποφασίζει, που μόνος ορθώνεται μπρος στη μοίρα του, που νικάει με τη λογική του.  

Με αυτά, ως ανασχετήρα των όποιων αναστολών, έθεσα πορεία για την 

Κηφισίας 39. Προγραμματισμένα παρκάρω ακριβώς απέναντι, άγνωστη περιοχή, 

πεντακόσια περίπου μέτρα από το εμβολιαστικό κέντρο, δεξιά της λεωφόρου. Ριζάρειος 

ιερατική σχολή, το σημείο αναφοράς. Πριν απομακρυνθώ, εστιάζω στη γωνία της 

οικοδομής, “ΟΔΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΟΥ ΛΑΪΤΜΕΡ”. Σάστισα! Είναι δυνατόν; Αμέσως, ο 

συνειρμός με μετέφερε εκεί, τότε, στη Σχολή Ικάρων, εξήντα χρόνια πριν. Να και το 

προφίλ του Εδμόνδου Λάϊτμερ, με τα χαρακτηριστικά μαύρα φρύδια, ευειδής, ευσταλής 

και ευπροσήγορος, με το βαθμό του Υποπτεράρχου, Διοικητής Διοικήσεως 

Αεροπορικής Εκπαιδεύσεως, μάλλον η τελευταία του  θέση υψηλής ευθύνης. 

Έπρεπε να είμαι συνεπής στο ραντεβού με τη σύριγγα, που  ομολογώ 

ελαφρώς με αναστάτωνε. Και στην πεζή διαδρομή των οκτώ λεπτών, η σκέψη μου να 

αιωρείται μεταξύ Covid και Αεροπόρου Λάϊτμερ. Αλλά και στα χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς 

νερό και ρεύμα, έτσι για την ιστορία. 

Φθάνεις, και ψηλά στη μετώπη του κτιρίου ο λογότυπος σε κάθετη ανάπτυξη: 

ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ και ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ. 

Δέος . . . βρίσκεσαι υπό την ασπίδα του Eπιτελικού Kράτους. Ο Χαρδαλιάς έλειπε, ήταν 

στα μέτωπα του χιονιά! Μετά τη θερμομέτρηση, στην αίθουσα αναμονής, χωρίς 

περιστροφές, συνειδητοποιείς και παραδέχεσαι, ανήκεις πλέον στην τρίτη ηλικία, silver 

age, το εμπεδώνεις, που λέμε. Τα συναισθήματα όλων συνοψίζονται σε λαχτάρα, ναι, 

λαχτάρα για τον εμβολιασμό. Το ραντεβού έγραφε: «Πέμπτη 18/2/2021 στις 18:58». 

Μοιάζει με αεροπορικό ΤOΤ (Time over Target) σε αποστολές JCR του ΚΕΑΤ/ΣΟΤ. Και 

βέβαια οι χρόνοι τηρούνται. Αν χρειαστεί κάποιο orbit, η Κηφισίας έχει αρκετές εκθέσεις 

αυτοκινήτων, για μελλοντικά deals. Τα διαπιστευτήρια τα επέδωσα, τι σύμπτωση, στην 

Υποσμηναγό (ΥΙ) Ριτσάτου Σοφία του 251 ΓΝΑ. Παρατεταμένοι συναδελφικοί 

ενθουσιασμοί! Στο πεδίο πλέον, η παλάμη της νοσοκόμας σταθεροποιεί το μπράτσο, 

βαθιά εισπνοή, selfie, διερωτάσαι για το αν τσιμπήθηκες, χάνσαπλάστ, και σύσταση για 
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παραμονή δεκαπέντε λεπτών. Έφυγα στα σαράντα πέντε δευτερόλεπτα. Σε λίγο ο 

Πιερρακάκης με SMS θα μου επιβεβαίωνε το ραντεβού για τη δεύτερη δόση της 

Moderna. 

Ποιός, λοιπόν, ο αεροπόρος Λάϊτμερ; Έπρεπε να δοθούν κάποιες απαντήσεις, 

για να μη θεωρηθεί ότι το όνομα του οποιουδήποτε αεροπόρου θα μπορούσε να 

σηματοδοτεί έστω και κάποια δευτερεύουσα οδό, όσο καλή σχέση και αν είχε κάποτε με 

τον Δήμαρχο.  Το γκουγκλάρισμα (τι ελληνική λέξη και αυτή!), που τείνει να μας γίνει 

“έξις δευτέρα φύσις” κατά Αριστοτέλη, είναι αποκαλυπτικό:  

Μαρτίνος Λάϊτμερ (άλλος ο Εδμόνδος), γεννηθείς το 1921 στη Θεσσαλονίκη. 

Τον Σεπτέμβριο του 1939 εισήλθε στη Σχολή Αεροπορίας ως μαθητής του Τμήματος 

Υπαξιωματικών Χειριστών και τον Μάρτιο του 1941 ονομάστηκε μόνιμος Σμηνίας 

Χειριστής. Κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής έφυγε για τη Μέση Ανατολή, όπου 

μετείχε στις επιχειρήσεις του Αφρικανικού Μετώπου. Ναι, πολλοί συνάδελφοι έγραψαν 

και τις εξιστόρησαν. 

Η Θέτις ήταν μία από τις Νηρηίδες, η αρχηγός τους. Ο Δίας την πάντρεψε με 

τον θνητό Πηλέα, και με όλους τους θεούς παρόντες, πλην της Έριδος. Θα αποκτήσουν 

έναν γιό, τον Αχιλλέα, τον οποίον θα προσπαθήσει, ανεπιτυχώς, να τον καταστήσει 

αθάνατο. Η Θέτιδα στην Ιλιάδα ενσαρκώνει τις ιδιότητες της μητέρας τροφού, της 

κουροτρόφου, και προστάτιδος. Αλλά η μητρική αυτή προστατευτική δύναμη δεν θα 

μπορέσει να κάνει τον γιό της να αποκρούει επιτυχώς τον θάνατο. Παρ’ όλ’ αυτά τον 

ρίχνει στη μάχη, για να ζήσει με τους κανόνες των ηρωικών πράξεων και του 

καθήκοντος προς την πατρίδα. 

Αεροδρόμιο Σίντυ Μπαράνι, 23 Ιουλίου 1943. Η μεγαλύτερη μέρα της 

αεροπορίας στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής . Είναι η ώρα που δόθηκε η διαταγή στα 

ελληνικά φτερά να πετάξουν για πρώτη φορά πάνω από τη σκλαβωμένη Πατρίδα, και 

ελεύθερα να σφυροκοπήσουν, να κάψουν και να εξαφανίσουν όπου συναντήσουν τον 

κατακτητή.   

Αποστολή:  Προσβολή γερμανικών στόχων στην κατεχόμενη Κρήτη. 

 Κωδικός Αποστολής: . . . “Θέτις” ! 

Οι νύχτες είναι εφιαλτικές , κατασκότεινες και παγωμένες. Το σκοτάδι είναι 

απόλυτο, ζωντανό, σε τυλίγει, σε σκεπάζει, εισχωρεί από το μάτι ως μέσα στο μυαλό. 

Όλα μαύρα, αόρατα , υγρά , και ο άνθρωπος χάνει την υπόστασή του, δεν αναγνωρίζει 

ούτε την ανάσα του. Πολεμόχαρη όψη πήρε μονομιάς το αεροδρόμιο της Ερήμου. Αύριο 

χτυπάμε. Σε ένταση τα νεύρα , σε συναγερμό οι ψυχές . Οι χειριστές των αεροπλάνων 

δείχνουν ότι ετοιμάζονται να κινήσουν για γλεντοκόπι και όχι για πόλεμο . Αστειεύονται 
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μεταξύ τους , κάνουν θόρυβο , πειράζονται , δείχνουν χαρούμενοι . Όχι πια πτήσεις σε 

τοπικές αερομαχίες, σε βομβαρδισμούς μονάδων, σε κουραστικές συνοδείες πολεμικών 

πλοίων, σε περιπολίες πάνω από την Μεσόγειο . 

Στο Σίντυ Μπαράνι συγκεντρώνονται μέσα σε μια νύχτα οι πιλότοι, “οι αετοί της 

ερήμου”, και από τα άλλα πολεμικά αεροδρόμια . Φτάνουν με αυτοκίνητα και 

αεροπλάνα από το Τομπρούκ, τη Μάρσα Ματρούχ και το Γκαμπούτ. Όλοι οι 

σχηματισμοί χωριστήκανε σε δύο πτέρυγες, που αποτελούνται από δύο Ελληνικές 

Μοίρες, την 335 και 336 Μοίρα Διώξεως Βομβαρδισμου, με αεροσκάφη Hurricane, από 

τρεις Αγγλικές και μία Αυστραλέζικη με βομβαρδιστικά Μπόλτιμορ.  

“Αύριο πρωί ξεκινάμε για την πρώτη μας αποστολή στην Πατρίδα, η επιλογή 

των χειριστών θα γίνει με κλήρωση”, εντέλλεται ο Διοικητής. Πανζουρλισμός, ξεφωνητά 

και πυροβολισμοί! Όσοι δεν είχαν ευνοηθεί από την κλήρωση, αποτραβήχτηκαν 

αμίλητοι αλλά και με λυγμούς. “Να έχετε το νου σας. Να τηρείτε τους κανονισμούς 

ασφαλείας. Μην αφήνετε να σας παρασύρει ο ενθουσιασμός και αρχίσετε τις τρέλες και 

σκοτωθείτε άδικα . Τίποτα άλλο . Πηγαίνετε να κοιμηθείτε γιατί θα ξυπνήσετε πρωί.” 

Ήταν τα τελευταία λόγια.  Λίγοι κοιμήθηκαν εκείνη την αξέχαστη νύχτα της μεγάλης 

αναμονής. Όλοι στοχάζονταν το τι θα αντίκριζαν την άλλη μέρα. 

Και ο  Άγγλος αρχηγός της αποστολής,  κοφτά και με υπερβάλλουσα 

αυτοπεποίθηση, «Ύψος πτήσεως, on the deck. Απόλυτη  σιγή  ασυρμάτου.   Συνοχή 

των σχηματισμών. Η επιδρομή  έχει τον χαρακτήρα της εκδικήσεως»! Ναι, είχε 

προηγηθεί και η σφαγή στην Κάνδανο.  

 Aξημέρωτα, από τη βάση της Μάρσα Ματρούχ απογειώθηκαν από την 335 

Μοίρα οκτώ αεροσκάφη με χειριστές τους: Πάγκαλο Γ,  Βολονάκη Ν, Μιχαηλίδη Κ,  

Χατζηϊωάνου Ε,  Κουντούρη  Α, Φράγκο Ν,  Δούκα Β και Μαυρίκιο Λάϊτμερ. Και  από 

την 336 Μοίρα εννέα αεροσκάφη με χειριστές τους: Διαμαντόπουλο Σπ, Κατσαρό Ι, 

Βουτσινά Δ, Αθανασάκη Ελ, Σκάντζικα Σ, Παπαϊωάννου Γ, Κόκκα Κ, Φραγκιά Αν. και 

Νικολόπουλο Γ.  

Η Αιγυπτιακή έρημος βοά και σείεται. Ο Σείριος, πιστός στο ραντεβού του, 

βοηθά επικουρικά στην άστρο-ναυτιλία  λίγο πριν να ξημερώσει. Κατά την απογείωση 

αποκολλήθηκε μία εξωτερική δεξαμενή από  το αεροσκάφος του Αθανασάκη. 

Ειδοποιήθηκε από τον πύργο ελέγχου. Θα παραμείνει στο σχηματισμό. Είναι από τις 

περιπτώσεις που απογειώνεσαι και χωρίς κινητήρα!   

‘‘Τον πλησιάζω και του κάνω νόημα πως του έχει φύγει η δεξαμενή, μου γνέφει 

πως κατάλαβε αλλά δεν πρόκειται να φύγει από τον σχηματισμό’’, διηγείται ο Κόκκας 

που πετούσε δίπλα του, και συνεχίζει, “Πετούσαμε σε κλειστό σχηματισμό, τόσο 

χαμηλά, ώστε σταγονίδια της θάλασσας μας ραντίζανε το πρόσωπο, καθώς είχαμε 

ανοιχτή την καλύπτρα για περίπτωση αναγκαστικής προσθαλάσσωσης”. 
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 Ύστερα από τρίωρη περίπου πτήση, τα ελληνικά Hurricane έπληξαν το 

σταθμό Radar στην Ιεράπετρα. Στην περιοχή του Αγίου Νικολάου, ο Αθανασάκης 

ανέφερε ότι είχε πρόβλημα επάρκειας καυσίμων. “Χτυπάμε καταυλισμούς, αυτοκίνητα, 

πυροβολεία, και κάθε στρατιωτικό στόχο που βρίσκεται μπροστά μας. Παντού όμως μας 

δίνουν και απάντηση τα εχθρικά αντιαεροπορικά. Περνάμε μέσα από μια ανοιχτή 

χαράδρα και βρισκόμαστε στην πεδιάδα του Αη–Νικόλα. Εκεί ακούω τον Αθανασάκη να 

φωνάζει ότι επιχειρεί αναγκαστική προσγείωση”. Θα πέσει νεκρός σε ανταλλαγή 

πυροβολισμών με Γερμανική περίπολο που τον καταδίωξε. Και οι Κρητικοί, από 

απόκρυφα λημέρια, βγάζουν τις μεγάλες μαύρες κέφαλο-μαντήλες τους και με αυτές 

χαιρετούν,  από την σκλαβωμένη γη τους λεύτερους  έλληνες αεροπόρους και τους 

άλλους συμμάχους. 

“Ακριβώς δεξιά μου πετάει ο συμμαθητής μου ο Σκάντζικας. Μου κάνει νόημα 

με τον αντίχειρα ότι χτυπήθηκε. Το αεροπλάνο του είναι λουσμένο με λάδια που 

φανερώνει τι πρόκειται να συμβεί στον συνάδελφό μου. Ήταν η τελευταία φορά που τον 

είδα”, διηγείται με σπαραγμό ο Κόκκας. Ο Έλληνας χειριστής πήδηξε με το αλεξίπτωτο 

και συνελήφθη αιχμάλωτος σχεδόν αμέσως. Οδηγήθηκε στο Γερμανικό στρατόπεδο 

αιχμαλώτων αεροπόρων Stalag Luft , όπου, μεταξύ των άλλων επρόκειτο να φυλακιστεί 

και ο Διοικητής της 336 Μοίρας, Σπύρος Διαμαντόπουλος. 

  Στις 25 Μαρτίου του 1944 οργανώθηκε η Mεγάλη Aπόδραση στην οποία 

συμμετείχε και ο Σκάντζικας. Ωστόσο οι Γερμανοί φρουροί καταδίωξαν τους δραπέτες 

και συνέλαβαν 50 περίπου, μεταξύ αυτών και τον Σκάντζικα. Οδηγήθηκαν σε ερημική 

τοποθεσία και εκτελέστηκαν. 

 Η επιστροφή των συμμαχικών σχηματισμών αποδείχτηκε  ιδιαίτερα δύσκολη. 

Αντιαεροπορικά πυρά, μηχανικές βλάβες, ελλείψεις καυσίμων, δεν επέτρεψαν σε  

πολλούς την επιστροφή. Όταν τα συμμαχικά αεροσκάφη θα επανασχηματιστούν με 

πορεία για τις αιγυπτιακές βάσεις εξορμήσεως, από το σχετικό εν πτήσει προσκλητήριο 

θα λείπουν συνολικά δέκα επτά, από τα πενήντα επτά που είχαν απογειωθεί. Μεταξύ 

των απωλειών, πλην των  Αθανασάκη και Σκάντζικα, έλλειπαν και οι χειριστές  Βασίλης 

Δούκας και Μαυρίκιος Λάϊτμερ. Είχαν βρει τραγικό θάνατο στο έδαφος της μαρτυρικής 

Κρήτης. 

Ο Φράγκος πετούσε ακριβώς πίσω του και διηγείται,  “Ο Λάιτμερ ακούγεται να 

αναφέρει, πήρα φωτιά, πήρα φωτιά, κάνω αναγκαστική. Σε λίγο είδα μια στήλη φωτιάς 

και καπνού να υψώνεται στον ουρανό”. Ήταν είκοσι δύο ετών. Ναι, κάπου εκεί, στο 

Καλό Χωριό της Ιεράπετρας, είναι υψωμένη και η προτομή του για να θυμίζει και να 

τιμάται. 
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 Τα συμμαχικά ραδιόφωνα χάλασαν τον κόσμο με επαίνους για την 

πρωτοφανή, την ριψοκίνδυνη τόλμη των Ελλήνων πιλότων. “Αυτοί πετούν αλλιώς”, 

όπως θα ‘λεγε και ο Στάθης. 

Συνολικά, από τον Ιούνιο του 1941 έως το Νοέμβριο του 1944 έπεσαν στο 

πεδίο τη μάχης 43 Έλληνες αεροπόροι μαζί με άλλους 26 που χάθηκαν την ίδια περίοδο 

σε εκπαιδευτικές πτήσεις και άλλες ασκήσεις. 

Να ήταν και αυτό τα μακελειό στοιχείο πολιτισμού με αφετηρία τον Προμηθέα; 

Να ήταν οι πεσόντες, οι ήρωες που δεν μπόρεσε να προστατεύσει ούτε η Θέτις; 

Τους τιμούμε! 

Βέβαια, θα μου πείτε, ο κύριος Μάνος στα βορειότερα των βορείων προαστίων, 

μέσα στο χιονιά, έμεινε τρεις νύχτες χωρίς ρεύμα και νερό. Συμπόνια. Και ο γείτονάς του 

από το κρυμμένο μες στα πεύκα μπαλκόνι του, μας προκάλεσε τον οίκτο διαμηνύοντάς 

μας ότι για να μπορέσει να κοιμηθεί φόρεσε τέσσερις φόρμες και σκεπάστηκε με 

τέσσερις κουβέρτες. Αλήθεια, γιατί πάντα ενοχοποιούμε την προνοητικότητα τού 

Προμηθέα και επιδιώκουμε  “ηρωισμούς” που και η Θέτις χλευάζει; 

19 Φεβρουαρίου 2021. Γρηγόριος Δημ. Νούσιας.  

Υ.Γ. Συνάδελφε, Αλέξανδρε Φιλιππίδη, θύμα του Covid 19, πέταξες χθες προς 

την αιωνιότητα. Αναπαύσου εν ειρήνη! 

 

 

 

 


