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“Θέλω τύχης σταλαγμόν ή φρενών πίθον” - Μένανδρος. 

Η Γυναίκα του Αεροπόρου! 

Πολλά συμβαίνουν στη ζωή ανθρώπων που αγαπιούνται. Και όλα μπορεί να 
είναι διαχειρίσιμα, εκτός και αν πρόκειται για ανεπιθύμητο χωρισμό, όπου η σκέψη και 
μόνον ότι μπορεί να είναι οριστικός και αμετάκλητος οδηγεί σε απροσδιόριστους 
ψυχισμούς, με την ψυχολογία, την ψυχιατρική αλλά και την κοινωνιολογία να καλούνται 
να καταθέσουν ασφαλή διάγνωση. Τα συναισθηματικά βιώματα σε μια σχέση, κάποτε 
μοιάζουν αξεπέραστα και διαρκούν εφ’ όρου ζωής, ακόμη και εν απουσία του 
συντρόφου.  

Έξι δεκαετίες αδιάλειπτου αγώνα και πιστής αφοσίωσης χρειάστηκαν στη 
σύζυγο για να φθάσει στην αλήθεια. Να ξετυλίξει το κουβάρι της εξαφάνισης του 
συζύγου της. Και αυτό που θα ανακάλυπτε δεν θα πρόσθετε κάτι ξεχωριστό στην 
υπόστασή της, παρά μόνον υπερηφάνεια που βρέθηκε στο πλευρό, έστω για μικρό 
χρονικό διάστημα, ενός αεροπόρου μαχητικών αεροσκαφών. Αυτός, στην εκτέλεση του 
καθήκοντος για την ελευθερία και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, θα έπεφτε ηρωικά στο 
πεδίο της μάχης. Εκείνη, με αξιοπρέπεια, θα ανέμενε την επιστροφή του για όλη σχεδόν 
τη ζωή της.  

Η Peggy δεν ήταν ένα συνηθισμένο κορίτσι της εποχής της. Φιλόδοξη και 
αποφασιστική, χωρίς να επενδύει στην εξωτερική της εμφάνιση, στα δέκα οκτώ της ήταν 
η μόνη γυναίκα μηχανικός σε αεροπορική βάση. Ο προϊστάμενός της είχε 
εντυπωσιαστεί από τον χαρακτήρα της, τις ξεκάθαρες ιδέες, και, κυρίως, ότι ο 
δυναμισμός που την διέκρινε τής επέτρεπε να κάνει καριέρα σε ανδροκρατούμενο 
περιβάλλον. Δεν θα αργήσει ο ίδιος να την ενθαρρύνει να αλληλογραφήσει με τον γιό 
του, Billie, που φοιτούσε στη Σχολή Αεροπορίας. Αλλά η ίδια, πώς να γράψει στο γιό 
του προϊσταμένου της . . . και η πρωτοβουλία αφέθηκε στον Ίκαρο, που είχε ενημερωθεί 
σχετικά από τον πατέρα του.  

Στην επόμενη ολιγοήμερη άδεια, ο εκπαιδευόμενος αεροπόρος θα εμφανιστεί 
στη γραμμή παραγωγής, στο υπόστεγο όπου εργαζόταν η Peggy. Θα ανοίξει απότομα 
την πόρτα ενός αεροσκάφους και θα αναφωνήσει, “Hello, Peggy”! Αυτό ήταν όλο, θα 
διηγηθεί η ίδια. Τα αισθήματα σε κάθε επιστολή γίνονταν όλο και πιο φλογερά. Μια 
αληθινή, ιδανική, στοργική και ρομαντική σχέση άρχισε να τους ταξιδεύει. Μια σχέση, 
που και οι δύο ήσαν βέβαιοι ότι θα έσβηνε μόνον με την ανθρώπινη νομοτέλεια, και 
γρήγορα επισφραγίστηκε με τον γάμο τους. Το ημερολόγιο έγραφε 22 του Σεπτέμβρη 
1943, και το μέλλον αόριστο. Τα οικονομικά τους, για βέρες και γαμήλια δώρα, 
στερημένα, και η Peggy θα χαρίσει στον Billie, στον αεροπόρο σύζυγο, το γυμνασιακό 
της δαχτυλίδι! Καμία σκέψη για οικογενειακό προγραμματισμό. 
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Η πτητική εκπαίδευση του Billie είχε ολοκληρωθεί, είχε ονομαστεί 
Ανθυποσμηναγός, με τον όρκο “να φυλάττω πίστιν εις την πατρίδα . . .”, όπως και η 
Peggy, άλλωστε,  και να θυσιαστούν γι’ αυτήν αν χρειαστεί. Είχαν περάσει μόλις έξι 
εβδομάδες ως νεόνυμφοι. Και το μήνυμα έφθασε. Λιτό, χωρίς πολλά “επειδή και δια 
ταύτα”. Εθνική ανάγκη, ο Β’ΠΠ βρισκόταν σε κρίσιμη καμπή και ο Billie έπρεπε να φύγει 
για τα πολεμικά μέτωπα της Ευρώπης. Καμία σκέψη από πλευράς του για αθέτηση του 
όρκου του. Ούτε η Peggy ποτέ θα τον ενεθάρρυνε να κάνει κάτι τέτοιο. Τα αισθήματα 
πατριωτισμούπερισσεύουν. Παραδέχτηκαν, βέβαια, ότι τώρα στο ξεκίνημα της έγγαμης 
συμβίωσης η μοίρα θα μπορούσε να είναι περισσότερο γενναιόδωρη.  Καλή τύχη, η 
τελευταία ευχή. Μια κοπέλα είκοσι περίπου ετών, έξι εβδομάδες παντρεμένη, 
αποχαιρετά το σύντροφο της ζωής της, χωρίς να μπορεί να μαντέψει πότε και αν θα τον 
ξαναδεί. Άρχισε να ζει με την προσμονή του πρώτου μηνύματος, ότι ο Billie έφθασε 
στην Ευρώπη. Ήρθε με μεγάλη καθυστέρηση . . .  

Ο Αϊζενχάουερ, ο αρχιστράτηγος των συμμαχικών δυνάμεων στην Ευρώπη, θα 
ορίσει την D-Day, την ημέρα της Απόβασης στη Νορμανδία. 6 Ιουνίου 1944. Η 
μεγαλύτερη στιγμή του εξάχρονου πολέμου. Ημερομηνία σταθμός για την τύχη της 
Ευρώπης. Η μάχη της Νορμανδίας κράτησε σαράντα τέσσερις ημέρες. Τελείωσε την 
ημέρα που οι Σύμμαχοι, με επικεφαλής τον ίδιο τον αρχιστράτηγο, πέρασαν τον 
Σηκουάνα ποταμό. Χιλιάδες νέοι και από τις δύο πλευρές θυσιάστηκαν. Και ο Billie . . . τι 
απέγινε, άραγε; Ναι, “θέλω τύχης σταλαγμόν . . .” Πόλεμος! Χάος παντού. Χάος και στις 
επικοινωνίες. Ποιο μήνυμα, αν ποτέ φθάσει στον παραλήπτη, λέει την αλήθεια, και ποιο 
είναι προϊόν σύγχυσης ή, γιατί όχι, και φορέας σκοπιμοτήτων; Τι να σκέφτεται η Peggy 
μεσ’ τη σιωπή της, όταν μάλιστα πληροφορείται ότι μαχητές από τα μέτωπα του 
εξωτερικού άρχισαν να ξαναγυρίζουν στην πατρίδα, πίσω στην Αμερική; Και τα δάκρυα 
κάποτε στερεύουν . . . 

Στα κατοπινά χρόνια, η ίδια η Peggy θα πει, ότι ένα τηλεγράφημα έλεγε, 
“missing, July 7th”. Αργότερα, άλλο έλεγε, “missing in action, July 17th”. Άλλες δε 
πληροφορίες την έκαναν να πιστεύει ότι ο Billie είχε επιστρέψει στην Αμερική. Ίσως 
νοσηλευόταν σε νοσοκομείο, ίσως να είχε απωλέσει τη μνήμη του, ίσως . . . Όμως, στα 
μέσα του 1945, θα συμβιβαστεί με την ειμαρμένη και θα κλείσει το κεφάλαιο της 
προσμονής, “my deep heart, never see you again”, θα ψελλίσει . . . και πώς να μη 
δακρύσεις! Ήταν όμως αποφασισμένη να φθάσει  στην αλήθεια. 

Οι παλαιότεροι, θυμόμαστε τις αναζητήσεις από ραδιοφώνου μέσω του 
Ερυθρού Σταυρού. Οι προσπάθειες εξαντλήθηκαν. Κανένα αποτέλεσμα. Καμία βοήθεια. 
Και η Peggy, ως νεώτερη Πηνελόπη, που κανείς ποτέ δεν πήρε τη θέση του 
αγαπημένου της, έθεσε στόχο ζωής να φθάσει εκεί που ο αγαπημένος της, ο μαχητής 
των αιθέρων, εξαφανίστηκε. Στα χρόνια που πέρασαν έγινε η επιτομή της 
αποφασιστικής γυναίκας, με πολλές λευκές νύχτες και περισσότερες στιγμές 
απόγνωσης και πόνου στο στήθος. Ενδόμυχα ακόμα τον περίμενε. Το θέμα πήρε 
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πολιτικές διαστάσεις, πολλοί πολιτικοί έκαναν προσωπικό αγώνα, κινητοποιήθηκε η 
Αμερικανική Διοίκηση, τα αρχεία της οποίας δεν μπορούσαν να βοηθήσουν.  Έγινε και 
τούτο το παράδοξο, μία άλλη γυναίκα, Γαλλίδα, είχε έρθει στη Αμερική και επί εξάμηνο 
έψαχνε στοιχεία για κάποιον Billie D. Harris. Οποία ψυχική αναστάτωση, όταν το 
πληροφορήθηκε η Peggy! 

Μετά από δεκαετίες ατελέσφορης έρευνας, τα υπηρεσιακά αρχεία άρχισαν να 
δίνουν κάποιες αντικειμενικές, ας πούμε, πληροφορίες. Ο Ανθυποσμηναγός Billie D. 
Harris  είχε μετατεθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο ως χειριστής στα μαχητικά αεροσκάφη  P–
51, Mustag, για επιχειρήσεις βομβαρδισμού Γερμανικών θέσεων στην κατεχόμενη 
Γαλλία, διασχίζοντας κάθε φορά το English Channel.  Πολλές οι τιμητικές διακρίσεις. 
Είχε συμπληρώσει επιτυχώς εκατό πολεμικές αποστολές και έτσι έπαιρνε σειρά να 
επιστρέψει στην πατρίδα του και στη ζεστή αγκαλιά της Peggy, που τόσο νοσταλγούσε. 
Είμαστε περίπου στα μέσα Ιουλίου του 1944. 

Και ξανά η ρήση του Μενάνδρου, “θέλω τύχης σταλαγμόν . . .”! Λίγο πριν 
επιβιβαστεί στο καράβι που θα τον μετέφερε στην Αμερική, νέο μήνυμα θα τον γυρίσει 
πίσω στη μονάδα του για να συμμετάσχει και σε άλλες αεροπορικές επιδρομές. Οι 
απαιτήσεις του πολέμου απροσδιόριστες. Κατά μία άλλη εκδοχή, δεν επιβιβάστηκε διότι 
το καράβι αυτό μετέφερε κατ’ αποκλειστικότητα τραυματίες πολέμου. Ο Billie κάθεται 
παράμερα και βλέπει το πλοίο να σαλπάρει. Το επόμενο θα έφευγε μετά από αρκετές 
εβδομάδες. Ποιος θα μπορούσε να αποκωδικοποιήσει τις μύχιες σκέψεις του! 

Πετούσε πάνω από την πόλη Les Ventes, στη βόρεια Γαλλία, όταν το 
αεροσκάφος του κτυπήθηκε από Γερμανικό αντιαεροπορικό. Δύο επιλογές έχει ο 
αεροπόρος σε τέτοιες περιπτώσεις. Να εγκαταλείψει το αεροσκάφος του με πολλές 
πιθανότητες να σώσει τη ζωή του ή να προσπαθήσει να απομακρυνθεί για να μην 
υπάρξουν αθώα θύματα. Και χωρίς αυτό να συνιστά δίλλημα, σαν από ένστικτο, ο 
αεροπόρος θα παλέψει να απομακρυνθεί από την κατοικημένη περιοχή, αλλά δεν θα 
υπάρχουν πλέον οι προϋποθέσεις για ασφαλή εγκατάλειψη, και η συντριβή του 
αναπόφευκτη. Ναι, το Mustag προσέκρουσε σε παρακείμενη δασώδη περιοχή. Και ο 
συνειρμός μάς παραπέμπει στην περίπτωση του δικού μας αεροπόρου, Νικόλαου  
Παρούση, που το 1998 πετώντας με Mirage 2000, κατόπιν μηχανικής βλάβης, επέλεξε 
να μείνει μες το αεροπλάνο για να το κατευθύνει μακριά από κατοικημένη περιοχή, 
απόφαση που τον οδήγησε στο θάνατο, αλλά, οπωσδήποτε, έσωσε άλλες ζωές. Και οι 
κάτοικοι της μικρής Γαλλικής πόλης ήσαν ευγνώμονες στον ήρωα αεροπόρο. Του είχαν 
παραχωρήσει μία θέση στο δικό τους κοιμητήριο και τον τιμούσαν δεόντως σε ετήσια 
βάση.  Αλλά ποια η εθνικότητά του; Αμερικανός, Καναδός, Άγγλος;  

Στην πορεία των ερευνών, και μετά από δεκαετίες, ένας επιζών αυτόπτης 
μάρτυς στο σημείο της συντριβής θα δώσει κάποιες ασφαλείς πληροφορίες και το 
κουβάρι του μυστηρίου με την ταυτότητα του άτυχου αεροπόρου θα αρχίσει να 



4 
 

ξετυλίγεται. Έτσι, λοιπόν, η Peggy έμαθε, ότι Γάλλοι στρατιώτες έσπευσαν στο σημείο 
και προσπάθησαν να βγάλουν τον αεροπόρο από τη θέση χειριστού αλλά ματαίωσαν 
την προσπάθεια όταν αντιλήφθηκαν Γερμανούς στρατιώτες να πλησιάζουν. 
Πρόφθασαν, πάντως, και είδαν στο μανίκι της φόρμας το όνομά του, Billie D. Harris. 
Όταν ξαναγύρισαν διαπίστωσαν ότι οι Γερμανοί δεν τον είχαν μετακινήσει αλλά του 
είχαν ξηλώσει το όνομα. Ένα όνομα, το οποίο άρχισε να ψιθυρίζεται από τα χείλη των 
κατοίκων μετά από αρκετές δεκαετίες. Μεταξύ αυτών και η γυναίκα που θα ψάξει στα 
Αμερικάνικα αρχεία για την ακριβή ταυτότητα του πιλότου, για να τα παρουσιάσει στην 
εξηκοστή επέτειο του γεγονότος σε ένδειξη ευγνωμοσύνης. Η ίδια θεωρούσε τον 
άγνωστο πεσόντα, ήρωα της πόλεώς της.  

Άλλες λεπτομέρειες περιττεύουν . . . σας κούρασα! Να μην παραλείψομε, όμως, 
και τούτο, ότι ο Δήμαρχος της πόλεως κρατούσε για την οικογένεια του ήρωα, όταν αυτή 
θα εντοπιζόταν, το δαχτυλίδι του, αυτό που η πιστή σύντροφος, η Peggy, του είχε 
χαρίσει ως αρραβώνα . . . Το είχε αφαιρέσει ο Δήμαρχος από το δάχτυλο του 
“άγνωστου αεροπόρου”, πριν τον κατεβάσουν στον τάφο, στο κοιμητήριο της πολίχνης 
που αντιπροσώπευε. 

Η τελική πράξη της επίσημης αναγνώρισης παίχτηκε το 2005, μετά από έξι 
δεκαετίες. . Ο Billie D. Harris  αναπαύεται στο Συμμαχικό κοιμητήριο στη Νορμανδία, και 
η Peggy τον επισκέπτεται συχνά για να του ανανεώνει το μπουκέτο με τα λουλούδια, με 
έντονες τις αναμνήσεις από το υπέροχο ρομάντζο τους και τη σύντομη έγγαμη 
συμβίωση των έξι εβδομάδων, έχοντας ως συνδετικό κρίκο το γυμνασιακό δαχτυλίδι του 
αρραβώνα τους, που επέστρεψε στην ίδια κατ’ εντολήν, ίσως, της Θείας Πρόνοιας.     

Μέρα που είναι, ταιριάζει, εδώ, μεσ’ τη σιωπή, ένας βαθύς αναστεναγμός για 
τους πεσόντες αεροπόρους, και εκείνους των άλλων αεροπορικών ειδικοτήτων, στον 
πόλεμο και την ειρήνη. Και είναι πολλοί. Αείμνηστοι!  

Αφιερώνεται στον Σύλλογο “ΝΕΦΕΛΗ” και  ΠΑ.Σ.ΟΙ.Π.Α . . . Βάσκανος η μοίρα, 
και, αλλοίμονο, πολύ συχνά, πολύ βίαια, απροσδόκητα και αναπάντεχα, μες τη γαλήνη 
και την ανυποψία, ναι, η υπερηφάνεια και ο ενθουσιασμός, η ελπίδα και η λαχτάρα, η 
προσδοκία και η προσμονή μετατρέπονται σε πόνο, θλίψη και κενό ζωής! Μια λάμψη 
πέρα από τον ορίζοντα, ένας κρότος μέσα από τους αιθέρες, η ασθμαίνουσα απ’ αέρος 
αναφορά του συναδέλφου, η κομπιαστή μαρτυρία τρίτων . . . και η συντριβή είναι 
γεγονός. Κάποιος, με πόνο ψυχής, θα σηκώσει το δυσβάστακτο φορτίο της 
ενημέρωσης, θα αναλάβει να μεταφέρει το πικρό χαμπέρι στην χαροκαμένη μάνα και τη 
Γυναίκα του Αεροπόρου, που από τα νεανικά της, δική της, βέβαια, η επιλογή, χωρίς, 
ίσως, να το συνειδητοποιεί ή, πολύ περισσότερο, να το αποδέχεται, βρίσκεται αγκαλιά 
με το Πεπρωμένο. “Έπεσε στην εκτέλεση του καθήκοντος” - missing in action! Όχι, δεν 
χωρούν εδώ μακρόσυρτα ηρωικά δοξαστικά!   
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Ευχαριστώ για τον χρόνο και την προσοχή σας.   

Καμαρίνα, 8 Νοεμβρίου 2021. Χρόνια Πολλά, Αεροπορία μας!  

Και πάντα, “σκέπῃ τῶν πτερύγωv . . .  φρουροῦvτες ἡμᾶς”, Αρχάγγελε Μιχαήλ. 

              Γρηγόριος Δημ. Νούσιας – Αεροπόρος.  

 

                                                                   


