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Από τον “αρχισιδηρουργό” του Ζωρζ Ονέ . . .  
στον “πιλότο”  των Γλυκών Νερών! 

Του Απτχου (Ι) ε.α. Γρηγόριου Νούσια της 39ης Σειράς Ιπταμένων της ΣΙ 
 
 

 Χθες, παιδιά και εγγόνια μάς ευχήθηκαν  για τη γιορτή του πατέρα, με τη 
βεβαιότητα ότι απέναντί τους έχουν τον εν ενεργεία ή απόστρατο γεννήτορα/πιλότο που 
είναι ταυτισμένος με το άτομο που εξ ορισμού έχει σώας τας φρένας, έχει το 
προβλεπόμενο εστιακό βάθος, την απόλυτη ισορροπία στο έσω ούς, τη φυσιολογική 
αντίδραση στα σφυροκοπήματα του ψυχίατρου, τα συναισθήματα αλφαδιασμένα, τις 
υπερβολές σε μόνιμη αποδρομή, το άγχος περιχαρακωμένο, την πειθαρχία 
οριζοντιωμένη και σε ευθύγραμμη απόδοση, και τις ψυχολογικές αναστολές σε ασφαλή 
πηδαλιούχηση.  
 
 Τώρα, θα μου πείτε, τι προσπαθώ να περιγράψω, αφού ο πιλότος (ο αεροπόρος, 
θα προτιμούσα . . .) είναι καταχωρισμένος στην κοινωνική συνείδηση ως ο πρίγκιπας 
καβάλα στο άσπρο άλογο. Πολλοί, βέβαια, έσπευσαν, και δικαιολογημένα, να 
εκφράσουν αγανάκτηση για την καταχρηστική επίκληση του τίτλου “πιλότος” από τους 
εκφέροντες δημόσιο λόγο, στο πρωτάκουστο έγκλημα, που γρήγορα θα γίνει και 
κινηματογραφική ταινία Χολιγουντιανού επιπέδου. Αλήθεια, πιστεύουμε ότι οι 
οποιεσδήποτε καταχρηστικές δημοσιογραφικές αποστροφές είναι διαποτισμένες με 
χημικά λοιδωρίας της έννοιας του “πιλότου”;  

 Ο Οδυσσέας, ως αντίλογο, προβάλει τον “πιλότο” στην περίπτωση του Τσέσλι 
«Σάλι» Σάλενμπέργκερ στον οποίο και υποκλίνεται: “Αυτόν πράγματι αξίζει να τον 
αποκαλούμε πιλότο γιατί έσωσε όλους τους επιβαίνοντες (αναγκαστική προσγείωση 
στον ποταμό Χάτσον) με την άριστη επαγγελματική του ικανότητα και ψυχραιμία και όχι 
το κάθαρμα που δολοφόνησε τη γυναίκα του. 

 Η Έμυ διερωτάται, “Γιατί σε κάθε ρεπορτάζ πρέπει να ακούμε να 
επαναλαμβάνεται, συνεχώς, το επάγγελμα και όχι το όνομα, τα αρχικά, ο ηλικιακός 
προσδιορισμός, ή, το απλούστερο: ο σύζυγος, ή, ο συζυγοκτόνος, ή, ο γυναικοκτόνος . . 
.”.  

 Και ο Στάθης, με τις συναισθηματικές ρουκέτες, επισημαίνει στους εξ 
επαγγέλματος καιροσκόπους διαμορφωτές της κοινής γνώμης ότι “κάποιοι μπαμπάδες 
αεροπόροι δεν γύρισαν . . .”!  

 Ναι, τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο, κανείς δεν θα θυμάται στο βάθος του 
χρόνου. Όμως, ο πιλότος των Γλυκών Νερών που δολοφόνησε την εικοσάχρονη 
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σύζυγό του με άκρως ειδεχθή τρόπο,  θα προκαλεί συνειρμούς, οι οποίοι κάποιες φορές 
θα παραπέμπουν στην έννοια του πιλότου με αρνητικό πρόσημο. 

  Όπως τον Φίλιππο, τον ήρωα του Ζωρζ Ονέ, κανείς δεν γνωρίζει ή έστω ουδείς 
θυμάται. Αλλά τον Αρχισιδηρουργό (το επάγγελμα του Φίλιππου), στο ομώνυμο έργο 
του διάσημου συγγραφέα,  τον γνωρίζει και τον θυμάται ο καθένας ως τον εκφραστή του 
αιώνιου ανταγωνιστή ανάμεσα στον άνδρα και στη γυναίκα, όπου η ανεξαρτησία της 
γυναίκας και η ανάπτυξη της δικής της προσωπικότητας είναι πράγμα αδιανόητο. Και 
ότι η γυναίκα, η όποια περήφανη Κλαίρη (σύντροφος του Φίλιππου), πάντοτε θα βγαίνει 
νικημένη στον αγώνα της με τον όποιον Φίλιππο, τον Αρχισιδηρουργό. Αλλά, τελικά, θα 
βρίσκει την ευτυχία της, την ολοκλήρωσή της, κοντά στη δύναμη και τον 
συναισθηματισμό του άντρα της, έστω και αν είναι αρχισιδηρουργός, φθάνει να μην είναι 
ο “πιλότος των Γλυκών Νερών”! 

 Δεν είναι, λοιπόν, ο τίτλος που φέρει το άτομο, που μετράει, αλλά ο “άνθρωπος” 
που κουβαλάει!  

21 Ιουνίου 2021. Γρηγόριος Δημ. Νούσιας – Αεροπόρος. 

Υ.Γ. Μόλις τώρα, “Θρήνος για τους δύο πιλότους που έχασαν τη ζωή τους στο 
αεροπορικό ατύχημα στην Ηλεία με ιδιωτικό αεροσκάφος”! 

 

 


