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ΜΙΑ ΠΟΛΥ ΠΙΚΡΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (20/7/1974) 
Ασμχος (Ι) εα Ακριβός Τσολάκης 

Η ζωή μας είχε αλλάξει από την μία στιγμή στην άλλη. Μία κατάσταση 
στην οποία πάντα οδηγεί ένας Πόλεμος. Μία καινούργια πραγματικότητα 
που ανατρέπει τα πάντα. Η επιστράτευση με βρήκε στην Ολυμπιακή 
Αεροπορία σαν Κυβερνήτη Β-727. 

Η επίσκεψή μου στην Μονάδα της Αεροπορίας για την παραλαβή του 
σάκου μου με τα είδη ιματισμού μου επεφύλασσε εκπλήξεις. Δεν φοριόταν 
τίποτα. Την μόνη πολυτέλεια αποτελούσε το γεγονός ότι περιελάμβανε 
τρία μέτρα σειρήτι για να ραφτεί ο βαθμός στα μανίκια. Το επόμενο βήμα 
μου ήταν να παρουσιαστώ στην Μονάδα που έγραφε το Φύλλο 
Επιστράτευσης, στο Αεροδρόμιο της Ελευσίνας, στη Μοίρα Dakota. 

Παρουσιάστηκα έγκαιρα και μου λέχθηκε ότι ήμουν προγραμματισμένος 
να πετάξω μαζί με τον Επισμηναγό Μπάσια και με το Αεροπλάνο 620, 
παλιό σύντροφο από το Σμήνος Κορέας. Η πτήση θα αναχωρούσε σε λίγη 
ώρα. 

Κάθισα σε μία καρέκλα και προσπάθησα να μαζέψω τις σκέψεις μου. 
Βρισκόμουν στην 112 Πτέρυγα Μάχης, Αντισμήναρχος Ιπτάμενος, χωρίς 
πλήρη στολή και χωρίς Στρατιωτική Ταυτότητα και κανένα διακριτικό του 
Βαθμού μου. Dakota είχα να πετάξω χρόνια. Απορία μου προκάλεσε το 
γεγονός ότι από ολόκληρη την Ολυμπιακή ήμασταν μόνον δύο. Ο γράφων 
και ο Σούλης Γιαννακόπουλος. 

Μετά την απογείωση για μια στιγμή αποκτήσαμε επαφή Ασυρμάτου με την 
Σούδα και μας πληροφόρησαν ότι θα ανάψουν τα φώτα του διαδρόμου για 
να προσγειωθούμε και ύστερα θα σβήσουν πάλι. Προσγειωθήκαμε όταν 
είχε νυχτώσει και τροχοδρομήσαμε στον παράλληλο τροχόδρομο. 

Στην Σούδα είχαν μαζευτεί και αεροπλάνα Noratlas που στάθμευαν επίσης 
σε τμήμα του τροχόδρομου. Όταν κατεβήκαμε μας πήρε αυτοκίνητο της 
Πτέρυγας και μας μετέφερε στο Γραφείο Επιχειρήσεων της 340 Μοίρας 
Διώξεως Βομβαρδισμού. Καθώς περνούσαμε διέκρινα Καταδρομείς να 
βρίσκονται στον περιβάλλοντα χώρο να ασχολούνται με τον ατομικό τους 
οπλισμό. Κατάλαβα ότι κάτι πολύ σοβαρό ετοιμαζότανε και το μυαλό μου 
πήγε στην Κύπρο. 

Στο Γραφείο Επιχειρήσεων της θρυλικής Skyfox ένοιωσα ένα συναίσθημα 
πολύ γνώριμο καθώς αντίκρισα το Σήμα της Μοίρας που παρίστανε μία 
Αλεπού πλαισιωμένη από χρωματιστά τετραγωνάκια. Την Μοίρα και το 
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Σήμα την είχαμε ιδρύσει, με πρώτο Μοίραρχο τον αείμνηστο Κούνουπα, 
στην Νέα Αγχίαλο πολλά χρόνια πριν. Μας υποδέχτηκε ο Στυλιανός 
Λεδάκης που τον είχα σαν Ανθυποσμηναγό στην Ομάδα του Αεροπορικού 
Πεντάθλου πολλά χρόνια πριν και ο Ταξίαρχος Στεφαδούρος Διοικητής της 
Πτέρυγας. Μας ανακοινώθηκε ότι αποστολή μας ήταν η μεταφορά 
πυρομαχικών στην Λευκωσία. Ο Ταξίαρχος Στεφαδούρος στον Πίνακα 
ανάλυσε σε γενικές γραμμές την πτήση και με κάλεσε να δώσω 
πληροφορίες για το αεροδρόμιο διότι το είχα επισκεφτεί πολλές φορές σαν 
Κυβερνήτης της Ολυμπιακής. Το χαρακτηριστικό της πτήσης ήταν NIKH. 
Έριξα μία ματιά στα πληρώματα και διάβασα στην έκφρασή τους 
σοβαρότητα και αποφασιστικότητα. Αναλογιζόμενος τις συνθήκες κάτω 
από τις οποίες θα επιχειρούσαμε, ιδιαίτερα εμείς που θα ήμασταν οι 
τελευταίοι σε άφιξη στην Κύπρο, οπότε θα ήμασταν εύκολη λεία στην 
Τουρκική Δίωξη, παρέδωσα το ρολόι μου στον Λεδάκη και ότι χρήματα 
κρατούσα, για να τα παραδώσει στους δικούς μου στην Αθήνα. Μου έκανε 
εντύπωση του πόσο σίγουρος ήμουν ότι δεν θα γυρίσω. Άλλο τόσο με 
εντυπωσίασε και η φυσικότητα λήψης αυτής της απόφασης σαν να ήταν 
απλά κάτι που θα έπρεπε να πραγματοποιηθεί. 

Η συνέχεια είναι γνωστή. Σε λίγη ώρα ήρθε Σήμα από το Αρχηγείο να μην 
φύγουμε εμείς γιατί θα μας καταρρίπτανε με το φως της ημέρας. Η 
Αποστολή ΝΙΚΗ έγραψε μία εποποιία που τίμησε την Ελληνική 
Αεροπορία και την Πατρίδα με αίμα των παιδιών της. 

Εμείς επιστρέψαμε στην Αθήνα με μία πικρή γεύση στο στόμα. Η σκέψη 
ότι υπήρχε μεγάλη πιθανότητα να μην επιστρέψουμε ποτέ από αυτήν την 
Αποστολή, έμπαινε στην άκρη, μπροστά στο μεγαλείο που περιείχε ένα 
τέλος στην ζωή μας, σε έναν τέτοιο μεγαλειώδη Αγώνα. 

Έχω μόνο μία απορία που δεν μου την έλυσε κανένας. Γιατί κανένας από 
τόσα που γράφτηκαν δεν ανέφερε ούτε μία λέξη για την εκεί παρουσία μας 
και ότι ένα σήμα στάθηκε εμπόδιο να μοιραστούμε την Δόξα τους. 

Ύστερα από έξη μέρες βρέθηκα πάλι στο θάλαμο Διακυβέρνησης ενός 
Β727 της Ολυμπιακής εκτελώντας κανονικό δρομολόγιο σαν να μην είχε 
γίνει τίποτα. Στην επιφάνεια της ψυχής μου όλα ήταν κανονικά. Βλέποντας 
όμως το Ρολόι που μου είχε επιστρέψει ο Λεδάκης, ένοιωσα πως ποτέ η 
ζωή μου δεν θα ήταν ίδια, και πόσο η ζωή είναι κοντά στον θάνατο.   

 

 


