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Με αφορμή έναν πίνακα . . . 

Το χειριστήριο και το λογισμικό! 

Και να, η σάρωση αφήνει έντονο το αποτύπωμα του blip πάνω 
στο scope. Με χειρουργικές κινήσεις αυθωρεί αποκωδικοποιείται, ο 
ιπτάμενος στόχος αναγνωρίζεται, μοιάζει να βγαίνει από Πλατωνικό 
σπήλαιο, χαράματα και κάτι, σε head on πορεία, σε κάποιες εκατοντάδες 
μέτρα distance, ξυστά πάνω από το ανάγλυφο του εδάφους. Αμφίπλευρη 
επικοινωνία με όρους κλειδιά. Stick και browser σε αρμονική συνεργασία. 
Άνθρωποι αποτελεσματικοί, με γνώση και αυτοπεποίθηση, με πείρα και 
αποφασιστικότητα, με εγγενή αυτοπειθαρχία και εθνική συνείδηση, τα 
κατευθύνουν και τα ελέγχουν. Το λάθος δεν χωράει σε καμιά εξίσωση. 
Αυτός, σφιχτοδεμένος στο Martin Baker, ενιαίο σύστημα με την ιπτάμενη 
πλατφόρμα. Εκείνος, στην ακίνητη περιστρεφόμενη, μοιάζει 
ενσωματωμένος με  το επίγειο λογισμικό. Η πορεία και το resolution, 
σημεία αναφοράς. Επιλογή όπλων. Το fire control system σε 
υπερδιέγερση. Περόνες εκτός. Τα βλήματα σκούζουν, λυσσάνε για release. 
Σταγόνες ιδρώτα στο μέτωπο και των δύο. Οι απαιτήσεις οξυγόνου 
αυξημένες. Είναι η ύψιστη επιχειρησιακή δράση, όπου αναβολή και 
ολιγωρία είναι απαγορευμένες έννοιες. Αφετηρία το καθήκον, τερματισμός 
το “mission accomlished”. Ο πτερυγικός φόρτος στα όρια. Η anti-G form 
συμπιέζει αφόρητα. Σαράντα πέντε μοίρες γωνία ανόδου. Στο high apex ο 
κόσμος ανάστροφα. Σε δευτερόλεπτα τα launching date, γωνία, ταχύτητα, 
ύψος, target diamond, στις προβλεπόμενες τιμές και θέσεις, είναι το 
ραντεβού ακριβείας των παραμέτρων που κάνει τη διαδικασία της βολής 
κάτι παραπάνω από επιτυχή, και . . . “Ζήτω η Ελλάδα”. Ενθουσιασμός, που 
γρήγορα μεταλλάσσεται σε ένταση για ασφαλές recovery, με τη σκέψη στο 
επόμενο και στα επόμενα κύματα πολεμικών αποστολών.  

Και να, αίφνης, το scope περιέρχεται σε κατάσταση black out.  Ο 
επίγειος στόχος, μοιάζει σωρός ερειπίων. Οι ελεγκτές του Βιτσίου 
τινάζονται, παύουν να σφίγγουν το ιδρωμένο mouse control, και, σαν σε 
scrable,  βγαίνουν για μια εκθαμβωτική επαφή με το λευκό άλογο της 
Αποκαλύψεως. Ο καβαλάρης του κρατά τόξο και φοράει το στέμμα του 
νικητή. (Καὶ ἰδοὺ ἵππος λευκός, καὶ ὁ καθήμενος ἐπ' αὐτὸν ἔχων τόξον· καὶ 
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ἐδόθη αὐτῷ στέφανος, καὶ ἐξῆλθε νικῶν καὶ ἵνα νικήσῃ). Θέλουν να 
ζαλιστούν στοχαστικά με τον εκκωφαντικό ήχο της ελευθερίας. Θέλουν να 
οσφρανθούν μεθυστικά το κηροζινοφόρο καυσαέριο που θα τους συνδέσει 
με τους συναδέλφους τεχνικούς, εκεί στις πίστες αεροσκαφών, εκεί όπου, 
όπως έχομε καθολικά παραδεχθεί, ακουμπάει η άμυνα της χώρας. Θέλουν 
να απορήσουν με την αεροδυναμική του, που μοιάζει να έρχεται από το 
μέλλον. Ρίγη συγκινήσεως. “Ήμουν κι εγώ εκεί”, θα είναι η μελλοντική τους 
ανάμνηση. Όμως, γλυκιά απογοήτευση! Το F-104G έχει ήδη γίνει 
Starfighter. Ναι, την επόμενη φορά θα τους διευκολύνομε . . !  

Οριζοντίωση, πορεία προς Άραξο, το ρύγχος του αεροσκάφους 
μέσα από τα στρατοσφαιρικά ύψη θωπεύει διακριτικά τη σφαιρικότητα της 
γης. Οι πρώτες ηλιαχτίδες κάνουν το cockpit ευφρόσυνα πλουμιστό. 
Δείκτες οργάνων, μετά και τους οριακούς ξεφρενισμούς που προηγήθηκαν, 
τώρα σε μακάρια ακινησία. Χαλάρωση, έλεγχος χώρου, συνειρμοί. Και να, 
εκεί, πέρα στον μακρινό ορίζοντα, αριστερά και κάτω από τη μασχάλη του 
αστρομαχητή, σαν σε προστατευτική αγκαλιά, διαγράφεται η ακτή και 
προβάλλει η ενδοχώρα της φιλοσοφικής ελληνικής Ιωνίας, τυλιγμένη στα 
χρώματα της αυγής. Σκέψεις πολλές και περίεργες. “Χαμένες πατρίδες, για 
σας εκπαιδεύομαι”! Ναι, με το λυκαυγές το πρώτο χτύπημα! 

Αναμαλλιασμένος, με φόρμα μουσκεμένη, πρόσωπο πρόσκαιρα 
ρυτιδιασμένο από την ψυχική ένταση, τη σωματική υπερπροσπάθεια, αλλά 
και το ερωτικό σφίξιμο της μάσκας, και ένα τσιγάρο στο χέρι, προσφορά  
από τον υπόλογο του αεροσκάφους του, αυτός που τον κατευόδωσε πριν 
και αυτός που τον υποδέχτηκε μετά την προσγείωση,  ο ιπτάμενος θα 
κατευθυνθεί στο control van,  και εκεί, σαν επίλογο της πτήσης, θα ζητήσει 
να μιλήσει τηλεφωνικά με τον ελεγκτή-συνοδοιπόρο, “ευχαριστώ για την 
άψογη συνεργασία”, έτσι δωρικά, χωρίς συναισθηματισμούς και  χωρίς 
πλατειασμούς.  

Χειριστής - Ελεγκτής, λοιπόν, σχέση ιερή. Με αυτή τη σχέση θα 
πολεμήσομε, με αυτή τη σχέση θα κερδίσομε τις μάχες. Ο ελληνικός λαός 
αισθάνεται ασφαλής, ατενίζοντας πάνω και πέρα από τον φυσικό ορίζοντα, 
εκεί όπου μαντεύει την παρουσία των αεροπόρων όλων των ειδικοτήτων, 
που αξιοποιούν και χειρίζονται με το ελληνικό δαιμόνιο τα οπλικά 
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συστήματα που τους εμπιστεύθηκε η Πατρίδα, από το δικό του υστέρημα, 
για τη δική του, την εθνική υπόθεση, και τους συμπαρίσταται νοερά, χωρίς 
εξαιρέσεις και χωρίς αναγκαίους συμβιβασμούς.  

Αυτή την αδιαμφισβήτητη πραγματικότητα, αυτή την αναγκαία 
συνθήκη, αυτή την ικανή προϋπόθεση, το στιβαρό χειριστήριο και το 
καλοδουλεμένο αόρατο λογισμικό σε αρμονική συνεργασία, ναι, όλα αυτά, 
απεικονίζει και η σύνθεση του καλλιτέχνη συναδέλφου αεροπόρου, Nick 
Manousakis.  Συγχαρητήρια!  

 Καλή μας Φώτιση και Καλή Χρονιά, γεμάτη νοσταλγίες ! 

5 Ιαν. 2022. Γρηγόριος Δημ. Νούσιας – Αεροπόρος.  

               

  


