
1 
 

«Ήμουν κι εγώ εκεί . . .».  

Η 338 Μοίρα έγινε εβδομήντα χρόνων! 

Ο Νικολάι Γκόγκολ, από την Πολτάβα της τότε Ρωσικής 
Αυτοκρατορίας, σημερινή Ουκρανία, ο συγγραφέας που συχνά πετούσε με τα 
φτερά της έκστασης, στο “Ημερολόγιο ενός Τρελού” μας λέει, “Νομίζω ότι το 
να μοιράζεσαι τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις εντυπώσεις σου με τους 
άλλους είναι ό,τι το καλλίτερο σ’ αυτόν τον κόσμο”. Βέβαια, ο ίδιος θα 
παγιδευτεί στην απόλυτη επιρροή κάποιου φανατικού σκοταδιστή ιερωμένου, 
ο οποίος θα τον πείσει πως το καλλιτεχνικό του έργο είναι αμαρτωλό και ο 
Γκόγκολ θα κάψει το μεγαλύτερο μέρος των χειρόγραφών του, 
χαρακτηρίζοντας την πράξη του αυτή ως φάρσα του Διαβόλου.  

Όχι, το δικό μας μοναδικό χειρόγραφο, “Το Ατομικό Ημερολόγιο 
Χειριστού” με τα κιτρινισμένα πλέον φύλα, διατηρεί ανεξίτηλες τις λιτές 
εγγραφές που σε παραπέμπουν σε νοσταλγικές αφετηρίες και συνταρακτικές 
θύμησες,  που αρθρώνουν μια διαδρομή, διαδρομή ζωής, με εθνική 
προσφορά και προσωπική ολοκλήρωση, που πιθανόν να μοιάζει και ως 
φάρσα του Πεπρωμένου. Αλλοίμονο, για πολλούς, το προσωπικό αυτό 
ντοκουμέντο έμεινε λειψό. Βάσκανος μοίρα υπαγόρευσε πολλές από τις 
σελίδες για πολλούς να μείνουν λευκές. Ναι, πολλές οι πρόωρες και οι 
αδόκητες απώλειες. 

Μία τέτοια εγγραφή παραπέμπει στις 24 Οκτωβρίου 1966. Πρώτη 
πτήση του υποφαινόμενου με μαχητικό αεροσκάφος, F-84F, ως χειριστής της 
338 Μοίρας Διώξεως και Βομβαρδισμού στην 115 Πτέρυγα Μάχης, στο 
Αεροδρόμιο της Σούδας. Τρία χρόνια εκεί στη φιλόξενη Κρήτη θα είναι 
αφιερωμένα στην αεροπορική καταξίωση, βιώνοντας πολλά μεσουρανήματα 
αλλά και πολλά συντρίμμια. Άλλες εποχές. Ηρωικές, τις είπαν κάποιοι.  

Το οχηματαγωγό “Φαιστός” είχε αποπλεύσει από τον Πειραιά κατά 
το απόβραδο, και τώρα, με τον Σταυρό του Νότου ψηλά στην ώρα δώδεκα, 
αρχίζει τους μακρόσυρτους τριγμούς καθώς ξανοίγεται στο Μυρτώο. 
Φεγγαρίσια μαγική νύχτα. Ακουμπάμε και οι τέσσερις στην κουπαστή και 
προσπαθούμε στο φέγγος του μεσονυχτίου να διακρίνομε σημάδια από το 
μέλλον. Τέσσερις συμμαθητές, Νούσιας, Τσουανάτος, Γιολτζόπουλος και 
Σαϊνίδης “ξενιτεύονται” για να υπηρετήσουν την εθνική μας άμυνα. Οι τρεις 
άλλοι είναι λογοδοσμένοι, για να χρησιμοποιήσομε όρους της τότε εποχής. Η 
Ελένη από τα Άσπρα Σπίτια, η Ρούλα από την Κουλούρα και η Τούλα από την 
Καλαμαριά, προφανώς συντροφεύουν τη σκέψη τους. 

 Η δική μου σκέψη μοιάζει άδειο σακί. Κανείς δεν ήταν στο λιμάνι να 
αποχαιρετήσει το Ηπειρωτόπουλο που έφευγε για τα “ξένα”, κανείς δεν μου 
κούνησε το μαντίλι. Κανείς, μάλλον, δεν είχε συνειδητοποιήσει πού και γιατί 
πήγαινα. Νοικοκύρης δεν υπήρχε για να με κηδεμονεύσει, “έλλειπε” από τον 
Γενάρη του ’45, αθώο θύμα του εμφυλιοσπαραγμού με αφορμή τη 
νοικοκυροσύνη του. Και η αγράμματη, κατά την ταυτότητα, η πάντα 
μαυροφορεμένη μάνα, η τόσο αδικημένη και βαρυφορτωμένη, ίσως, δεν 
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άντεχε χαμπέρια για τη νέα μου πορεία. Ένα κάποιο κρυφό καμάρι για το τι 
επρόκειτο να γίνω, προφανώς, ισορροπούσε ανάμεσα στις τόσες πίκρες και 
φαρμάκια που την έπνιγαν. 

Όχι, δεν κουβαλούσαμε τίποτε αεροπορικές “τρέλες”  στις 
αποσκευές μας. Ούτε περίεργα “εγώ” στον κόρφο μας. Συγκρατημένοι οι 
ενθουσιασμοί και συγκεκριμένες οι βιοποριστικές ανησυχίες. Όλοι μας παιδιά 
της διπλανής αυλής, με εμφανή έναν κάποιον επαγγελματισμό, όπως τον 
είχαμε εισπράξει κατά την τριετή φοίτηση στη Σχολή Ικάρων. Είχαμε μάθει να 
είμαστε επίμονοι αλλά και υπομονετικοί. Με τη σωφροσύνη να αντιμάχεται την 
όποια υψιπέτεια. Όλα στην ώρα τους και μέσα από οργάνωση, μεθόδευση και 
διαδικασιακή επιμέλεια. Ήταν το ασφαλές τρίπτυχο που το άγνωστο το 
καθιστούσε οικείο, ξεθώριαζε την ανησυχία και διασκέδαζε τον φόβο. Βέβαια, 
κουβαλούσαμε ήδη και κάποιες εμπειρίες που σχετίζονταν με το αεροπορικό 
ατύχημα, αλλά το πεπρωμένο δεν αποτελούσε αντικείμενο συζητήσεως.  

12 Σεπτεμβρίου 1966, ημέρα Κυριακή καταλύσαμε σε ξενοδοχείο 
των Χανίων, με την αίσθηση ότι είμαστε κάπου μακριά από την Ελλάδα. Δεν 
ξέραμε κατά πού να αγναντέψομε μπας και δούμε κάτι που να μοιάζει με 
αεροδρόμιο. Η όμορφη Κρητικοπούλα της ρεσεψιόν, με τη χαρακτηριστική 
προφορά, μας έδωσε τις πρώτες πληροφορίες προσανατολισμού.Το βράδυ 
βρεθήκαμε σε μια ταβέρνα με πελώρια κρασοβάρελα και σπεσιαλιτέ βακαλάο 
σκορδαλιά. Το γκαρσόνι, πριν ακούσει τη λαλιά μας, θα μας ρωτήσει αν 
είμαστε από το Ηράκλειο. Ναι, του λέμε. Επ’ ουδενί να μας σερβίρει. 
Καταλάβαμε πως Χανιώτες και Ηρακλειώτες δεν είχαν και τις πλέον 
βελούδινες σχέσεις. 

“Άρης” 338 Μοίρα Διώξεως και Βομβαρδισμού. Βαριά η μεταλλική 
επιγραφή. Περνούσαμε για πρώτη φορά το κατώφλι πολεμικής Μοίρας 
αεροσκαφών. Μας υποδέχθηκε ο ΑΕ, Ευθύμιος Ρούλιας, ευπροσήγορος και 
φιλικός. Σε λίγο να και ο Μοίραρχος, Νίκος Πολυζώης. Ολίγον σκοτεινός μας 
φάνηκε και  από την επομένη έως αόρατος, περιμένοντας μετάθεση και 
αποστρατεία για να καταλήξει στην Ολυμπιακή. Ο Διοικητής της Πτέρυγας, 
Δεμίρης, παλαιάς κοπής αεροπόρος, όταν τον επισκεφθήκαμε περιορίστηκε 
σε κάποιες τυπικές φιλοφρονήσεις ενώ ακουρμένονταν την υψίφωνο σύζυγό 
του που προβάριζε κάποια άρια στο το σπίτι τους, δίπλα.. Όλοι οι χειριστές 
μάς ήταν άγνωστοι, πλην του θαλαμάρχη μου, Σπύρο Ρούλια, με τους 
περισσότερους σε “προχωρημένη” ηλικία,   καθ’ ότι προέρχονταν μετά από 
χρόνια  στο Σύστημα Αεροπορικού Ελέγχου ή άλλες εκπαιδευτικές και 
μεταφορικές Μοίρες. Η αφρόκρεμα των χειριστών, βέβαια, υπηρετούσε στην 
αδερφή 340 Μοίρα, σε ρόλο strike και πλήρως ενταγμένη στους ΝΑΤΟ-ικούς 
σχεδιασμούς, με στόχους πέρα από το Σιδηρούν τότε Παραπέτασμα. Εκεί και 
πολλοί της Διοικούσας μας. Δεν αργήσαμε να ενταχθούμε στο ενισχυμένο 
club των εργένηδων με μπροστάρηδες τον Γιώργο Μαυράκη, τον Μπάμπη 
Σταυρακάκη, τον Γιώργο Σκαρλάτο . . . και πιο κει το Λύκειο Ελληνίδων.  

Η εκπαίδευσή μας ξεκίνησε πολύ γρήγορα. Διαθεσιμότητα 
αεροσκαφών έως ικανοποιητική, βολές σε Μάλεμε και Μαραθώνα, μεγάλες 



3 
 

ναυτιλίες, εξοικείωση με το υγρό στοιχείο, παντού θάλασσα, με το κορδόνι 
των πτήσεων όλο και να επιμηκύνεται, και πολύ σύντομα . . . ετοιμοπόλεμοι. 
Έπρεπε να αξιολογηθούμε κι εμείς, η 338 Μοίρα, για ένταξη στη ΝΑΤΟ-ική 
χορεία των πολεμικών  Μοιρών, πράγμα που συνέβη τον επόμενο χρόνο. Σε 
αυτή την αξιολόγηση αέρος, κάποιες αποστολές βολών τις πραγματοποίησα, 
για ευνόητους λόγους, με το όνομα Γεώργιος Τσαλουχίδης. Τις επόμενες 
ημέρες και αφού είχαν καταλαγιάσει οι πανηγυρισμοί για την επιτυχή 
αξιολόγηση, έρχεται ο “Τσαλούχ” και μου λέει εμπιστευτικά, αντί για 
ευχαριστώ, είσαι πολύ καλό παιδί και καλός χειριστής και πρέπει να σε 
προσέξομε, η κόρη του Γ. . . . (συνάδελφος μηχανικός της Μονάδος)  είναι 
εξαιρετική και θα σου ταίριαζε, δεν πειράζει που φοράει γυάλινο μάτι . . . και ο 
φάκελός σου στην Ασφάλεια θα είναι πάντα καθαρός! Είμασταν κάποιους 
μήνες μετά την εθνοσωτήρια επανάσταση . . .Τέτοια!  

Πράγματι, η 21η Απριλίου 1967 μας βρήκε στην αίθουσα 
ενημερώσεως της Μοίρας, και η πρωινή ενημέρωση να καθυστερεί 
ανεξήγητα. Όταν θα γίνει λόγος για πραξικόπημα εμείς οι νεότεροι μάλλον δεν 
θα καταλάβουμε και πολλά πράγματα και θα δυσανασχετήσομε για τη 
ματαίωση των πτήσεων. Όμως, μετά από τέσσερις ημέρες, είκοσι τέσσερα 
αεροσκάφη  των δύο Πολεμικών Μοιρών, 338 και 340, θα πραγματοποιήσουν 
επίδειξη συμπαράστασης σε κλειστούς σχηματισμούς άνωθεν της πόλεως 
των Αθηνών. Η ένταξή μου στον σχηματισμό ήταν αρκούντως επεισοδιακή 
επειδή λόγω βλάβης ασυρμάτου απογειώθηκα με μεγάλη καθυστέρηση και 
πρόλαβα τον σχηματισμό στο ύψος της Μήλου. Μετά την προσγείωση, οι 
φτασμένοι αρχαιότεροι χειριστές θα με επιδαψιλεύσουν και με κάποιες 
“καρπαζιές” επιδοκιμασίας. Και ο επόμενος Διοικητής, κάποιος 
Παπαβασιλείου, ζωσμένος το περίστροφο, ευχαριστούσε την Παναγία που 
έσωσε την Ελλάδα, γονατιστός μπρος στην Ωραία Πύλη. 

Η πρώτη επαφή μας με αεροπορικές επιδείξεις ήταν δυστυχώς 
τραυματική. Την 28η Οκτωβρίου 1966, πριν ακόμη εμείς οι νεοφερμένοι 
αρχίσουμε να πετάμε, απογειώθηκαν τρεις τετράδες F-84F της 340 Μοίρας 
για διελεύσεις επιδείξεως άνωθεν Χανίων. Με την ολοκλήρωση, ο αρχηγός 
του σχηματισμού και Διοικητής της Μοίρας ζήτησε, με βάση το υπόλοιπο των 
καυσίμων, μετασχηματισμό για διελεύσεις άνωθεν του Ρεθύμνου. Δύο 
αεροσκάφη  συγκρούστηκαν. Ο Φιλίππου εγκατέλειψε επιτυχώς. Ο 
Καλογεράκος θα χάσει τη ζωή του. Το βράδυ, με το αυτοκίνητο του Φιλίππου, 
από τους λίγους που διέθεταν, πήγαμε σε ταβέρνα έξω από το αεροδρόμιο. 
Με το πρώτο ποτήρι, και από έντονη συναισθηματική φόρτιση, ο Φιλίππου 
περιήλθε σε αφασία, χωρίς μιλιά και χωρίς έκφραση. Θα επανέλθει όμως 
κανονικά στις πτήσεις. Αλλοίμονο, τρία χρόνια αργότερα θα έρθει στην 
336Μ/F-104G στον Άραξο. Στην πρώτη εκπαιδευτική του πτήση με 
εκπαιδευτή τον Δαμιανίδη το διθέσιο μετά από βίαιο ανάστροφο ελιγμό θα 
περιπέσει σε κατάσταση εκτός ελέγχου και οι δύο χειριστές θα γίνουν θυσία 
στο βωμό του καθήκοντος, εκεί πιο πέρα από την Ολυμπία. 

Στις γυμνασιακές μας γνώσεις ήταν οπωσδήποτε καταχωρισμένο και 
το Αρκάδι, μαζί με το Κούγγι, το Ζάλογγο και το Μεσολόγγι ως σύμβολα 
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ηρωισμού και αυτοθυσίας. Εκεί στη Μονή Αρκαδίου παίχτηκε η κορυφαία 
πράξη του απελευθερωτικού αγώνα των Κρητών τον Νοέμβριο του 1866.  
Πήρα εντολή να ηγηθώ τιμητικού αποσπάσματος για τις επετειακές 
εκδηλώσεις, 9 Νοεμβρίου 1966, για τα εκατό χρόνια από το ολοκαύτωμα. 
Δέος! Λίγο πριν τη Δοξολογία ακούστηκε από τα μεγάφωνα, “Άφιξη εθνάρχη 
Μακαρίου”. Εθνικό ρίγος. Ένα σκηνικό με υπερβατικά χαρακτηριστικά, εκεί 
μπροστά στη δίθυρη εκκλησία της Μονής με το διπλό καμπαναριό, στη σκιά 
του πυρπολητή Κωνσταντίνου Γιαμπουδάκη και την εθνική παρουσία του 
ηγέτη των Κυπρίων καταγράφηκε στη συνείδησή μου και με ακολουθούσε 
ευχάριστα και εθνεγερτικά, μέχρις ότου, τα κατοπινά χρόνια, οι ενέργειες του 
επίδοξου “Κάστρο της Μεσογείου” άρχισαν να μπερδεύουν την εθνική 
υπόθεση. 

Την επόμενη χρονιά, οι συμμαθητές στο Αεροδρόμιο της Σούδας θα 
γίνομε πέντε, θα έρθει από την Ελευσίνα/F-86D ο Φάνης Νικολόπουλος, όχι 
και τόσο ορθόδοξα, ιδιαίτερος χαρακτήρας, μποέμ, μαζί του θα αυξο-
βελτιωθούν οι κοινωνικές μας ενασχολήσεις. Με ήθελε πάντα μαζί του για να 
χορεύω ηπειρώτικο τσάμικο με κρητικιά λύρα. Είναι εποχή που τεστάρονται τα 
Radars του Πεδίου Βολής Κρήτης. Σε πτήση/στόχος με Τ-33 και κυβερνήτη 
τον Γκλεζάκο θα εγκαταλείψουν λόγω καυσίμων κοντά στις Αφρικανικές ακτές. 
Θα περισυλλεγούν σώοι, αλλά ο Φάνης θα βγει τραυματισμένος και στους δύο 
αγκώνες κατά την εγκατάλειψη. Αργότερα θα μετατεθεί στην 
Τανάγρα/342Μ/F-102 και τον Ιούλιο του 1972 σε απογείωση σε σχηματισμό 
τα δύο αεροσκάφη θα συγκρουστούν με αποτέλεσμα ο συμμαθητής μας να 
χάσει τη ζωή του. 

Με κάποια άλλη αφορμή γράφαμε, «Γίνεται αποδεκτό, ότι όσο 
περισσότερο κατακτά ο άνθρωπος την αντικειμενική πραγματικότητα τόσο 
περισσότερο μειώνεται το ποσοστό των φαινομένων που αποδίδονται στην 
τύχη. Η άγνοια του αιτίου δημιουργεί τη δοξασία περί τυχαίου, και η δοξασία 
περί τυχαίου μεταβάλλει την τύχη σε αίτιο. Τι είναι δοξασία; Πάντως, δεν είναι 
ούτε απλή γνώμη, αλλά ούτε και επιστήμη. Και η τύχη να καταγράφεται ως 
αγνοούμενη νομοτέλεια. Έχομε, δηλαδή, αίτια ασύλληπτα. Αυτό το 
ασύλληπτο τροφοδοτεί την καθολική αντίληψη περί του Πεπρωμένου, την 
υπερβατική αναγκαιότητα, τη μοιροκρατία, με άλλους όρους». Ο χειριστής 
Λεωνίδας Γκαγκαουδάκης, από την Κομοτηνή, της 340 Μοίρας,  πρότυπο 
αεροπόρου στο έδαφος και στον αέρα, επιστρέφει για προσγείωση στο 
αεροδρόμιο της Σούδας μετά από κάποια αποστολή. Στο βασικό σκέλος, 
ηθελημένα ή όχι, βρίσκεται πολύ κλειστά στο touch down point. Θα επιμείνει. 
Το F-84F δεν θα υπακούσει στις διορθωτικές ενέργειες του χειριστή, θα βρεθεί 
εκτός φακέλου και πέφτει κατακόρυφα. Μια στήλη μαύρου καπνού μοιάζει με 
μνημείο υπερεμπιστοσύνης. Η συρρικνωμένη σορός του χειριστή σε μια 
κουβέρτα τυλιγμένη περνά από μπροστά μας για τα περαιτέρω. Ποιο 
πεπρωμένο και ποια μοιροκρατία . . . Το ημερολόγιο έγραφε 16 Αυγούστου 
1967. Ναι, στο χώρο της αποφασιστικής πράξης θα πρέπει ο άνθρωπος να 
αντικρίζει με απόλυτη καθαρότητα τον κόσμο της αντικειμενικής 
πραγματικότητας. 
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Η ζωή τραβάει την ανηφόρα και η Τουρκία τραβάει το σχοινί. Δεν 
είναι τωρινό το φαινόμενο. Τον δεύτερο κιόλας χρόνο της επιχειρησιακής μας 
διαδρομής έμελλε να πάρομε το βάπτισμα της πολεμικής κινητοποιήσεως επί 
πραγματικής βάσεως. Παραμονή της εορτής της Πολεμικής Αεροπορίας, με 
μία τετράδα αεροσκαφών F-84F απογειωθήκαμε από τη Σούδα και 
προσγειωθήκαμε στο αεροδρόμιο του Καστελίου. Ανήμερα, 8 Νοε. 1967, το 
μεσημέρι, είμαστε στη λέσχη. Ο Διοικητής Μώρος γύρω από την πράσινη 
τσόχα  παίζει χαρτιά. Ηχούν οι σειρήνες. Κανείς δεν δίνει σημασία. Έρχεται 
ένας σμηνίτης και κάτι λέει στον Διοικητή. Αυτός σηκώνεται και φεύγει. 
Επιστρέφει σε δέκα λεπτά για να μας αποκαλύψει, ότι οι σειρήνες ήχησαν επί 
πραγματικής βάσεως. Θα μάθομε αργότερα, ότι εκείνη την ημέρα ο Βασιλιάς, 
επιστρέφοντας στη Σούδα από τις εορταστικές εκδηλώσεις στο Αρκάδι, 
ζήτησε να παρακολουθήσει την πολεμική προετοιμασία των αεροσκαφών. 

Τα αεροδρόμια Καστελίου και Τυμπακίου, ήταν οι βάσεις 
εξορμήσεως, για την εφαρμογή του γνωστού  “Σχεδίου”, για την 338 και 340 
Μοίρα, αντίστοιχα. Τις επόμενες ημέρες έγινε η μεταστάθμευση από τη Σούδα 
στα α/δ αυτά όλων των ετοιμοπόλεμων αεροσκαφών. Τα αεροσκάφη του 
δικού μου σχηματισμού, φορτώθηκαν με ρουκέτες των 5 ιντσών, 
καταπληκτικό όπλο, σφαίρες για τα τέσσερα πολυβόλα, δύο εξωτερικές 
δεξαμενές καυσίμου των 450 γαλονίων και μονάδες jato, για την απογείωση. 
Μπήκαμε σε επιφυλακή. Κάθε πρωί, από τα μαύρα μεσάνυχτα, δεμένοι στη 
θέση χειριστού, με το περίστροφο στην κνήμη και τυλιγμένοι με κουβέρτες. Το 
κρύο περόνιαζε. Πολλές φορές είχα αποκοιμηθεί. Περιμέναμε την πράσινη 
φωτοβολίδα για την αποδέσμευση των δυνάμεων. Αποστολή μας, το νησί της 
Αφροδίτης. Στόχοι μας, η αποβατική δύναμη των Τούρκων. 

 
Όταν το λυκαυγές ρόδιζε στην ανατολή, τα μέτρα επιφυλακής 

χαλάρωναν και κατεβαίναμε από τα αεροσκάφη. Το δικό μου ήταν κοντά στα 
συρματοπλέγματα. Εκεί, κάποια καθάρια αυγή με επισκέφτηκε ένας 
αγροφύλακας, κρατώντας τσικουδιά, σταφίδες και καρύδια. Κρητική φιλοξενία! 
Τον θυμάμαι με συγκίνηση. Ήταν λιγομίλητος, με κοιτούσε με δέος. 
Προφανώς, πρώτη φορά έβλεπε αεροπόρο σε πλήρη εξάρτυση, σε τέτοιο 
πολεμικό σκηνικό. Ναι, ένοιωσα συμπαράσταση. Ήταν μια άλλη επικοινωνία 
με τον έξω κόσμο. Και οι δικοί μου, τι να σκέφτονταν, άραγε! Κανείς δεν ήξερε 
που βρίσκομαι. Πολλά πελάγη και περισσότερα τενάγη χωρίζουν το Ζάλογγο 
της Ηπείρου από τον Αφέντη Χριστό της ανατολικής Κρήτης. 

 
“Αύριο χτυπάμε”, μας είπε ο υπαρχηγός του ΓΕΑ που μας 

επισκέφθηκε. Δεν θυμάμαι την ακριβή ημερομηνία. Έγινε συζήτηση για το 
θέμα της επιστροφής. Η παραμονή μας πάνω από το νησί έπρεπε να έχει 
κάποια διάρκεια. Τα καύσιμα περιορισμένα. Για να πάρομε την απάντηση από 
τον αείμνηστο Κωστάκο, ότι είχαν γίνει οι απαραίτητες διπλωματικές ενέργειες 
και η άδεια για προσγείωσή μας σε αεροδρόμιο της Φοινικικής παραλίας, ήταν 
εξασφαλισμένη. Ναι, εκεί όπου, στο μυθολογικό “κάποτε”, ο ερωτύλος Δίας 
είδε την εκπάγλου καλλονής Ευρώπη, και, μεταμορφωθείς σε πάλλευκο 
ταύρο, την κάθισε στη ράχη του και την πέρασε απέναντι. Εμείς, βέβαια, δεν 
γνωρίζαμε ποιός, πότε, με ποιόν τρόπο, και αν, θα μας περνούσε από δώθε! 
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Η κρίση διευθετήθηκε με την παρέμβαση των Μεγάλων. Στη 
μητρική μας βάση, στη Σούδα, επέστρεψα στις 11 Δεκεμβρίου 1967. Την 
επομένη, με Ντακότα, πήγα στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας για να μεταφέρω 
στη Σούδα ένα F-84F. Απογειώθηκα από εκεί στις 13 Δεκ. 1967, κατά το 
μεσημέρι. Πάνω από τα Κύθηρα, άκουσα στο ραδιόφωνο για το βασιλικό 
πραξικόπημα και ότι “Οι συνομώται και ο Κωνσταντίνος προσπαθούν να 
διαφύγουν, κρυπτόμενοι από χωρίου εις χωρίον”. Την επομένη τα 
πρωτοσέλιδα θα έχουν τίτλο, “Το αντεπαναστατικόν πραξικόπημα 
αντιμετωπίσθη αναιμάκτως. Η πατρίς επιστρέφει εις την κανονικότητα”. Όχι 
όμως και για μένα. Λίγο πριν φύγω για το Καστέλι είχα παραλάβει 
συσσιτιάρχης και τώρα, μετά από απουσία ενός μηνός, οι ισολογισμοί είχαν 
έντονο αρνητικό πρόσημο. Κάθισα και έκοψα από μία απόδειξη σε όλους τους 
συτιζόμενους. Καμία διαμαρτυρία! Συναδελφική αλληλεγγύη.  Τώρα, 
κανονικότητα παντού, με πολλές όμως ενδιάμεσες αντικανονικότητες. 

 
Στο σημείο, αυτό σαν νότα μνημοσύνης, όπως και για όλες τις 

άλλες περιπτώσεις, να σημειώσομε ότι ο τότε διοικητής του Καστελίου, 
Γεώργιος Μώρος,  δύο περίπου χρόνια αργότερα, στις 12 Ιανουαρίου 1970, 
κυβερνήτης σε αεροσκάφος C-47 Dacota, μαζί με το υπόλοιπο πλήρωμα και 
τους αλεξιπτωτιστές που μεταφέρανε θα χάσουν τη ζωή τους σε πρόσκρουση 
στον Κιθαιρώνα λόγω καιρού.  

 
Μετά την κρίση του Νοεμβρίου θα ενταθεί η εκπαίδευση σε 

πραγματικά πυρομαχικά. Διαβάζω στο ημερολόγιο, 18 Ιανουαρίου 1968,  
“ματαίωση αποστολής”. Συμμετείχα σε τετράδα αεροσκαφών F-84F για 
εκτέλεση βολών με πραγματικές ρουκέτες των 5 ιντσών στο πεδίο Βολής 
Μαραθώνος.  Υπέροχες αεροπορικές αποστολές. Στη γραμμή απογειώσεως 
πήραμε εντολή να ματαιώσομε. Το πεδίο βολής είχε τεθεί εκτός ενεργείας. 
Αργότερα θα μάθομε για την εκεί πτώση ενός F-104G με χειριστή τον 
Κωστολάμπρο.   

 
Ο επόμενος εορτασμός του Αρχαγγέλου Μιχαήλ θα είναι 

αιματηρός. Έχω ξαναγράψει, “Παραβλέπω τις υπηρεσιακές σχετικές διαταγές, 
διαγράφω τις εντολές και οδηγίες που ο κάθε προϊστάμενος δίνει ως 
επιβλέπων στη διεξαγωγή των πτήσεων, ο καθένας με τον δικό του τρόπο και 
το δικό του στυλ, απομονώνω την ελπίδα, αυτή τη βαυκαλιστική αναμονή του 
διαρκώς απομακρυνόμενου αγαθού, καταπνίγω τα υπολείμματα του 
εγωτισμού, εξοστρακίζω την όποια αυθεντία και ψελλίζω . . . Πεπρωμένο! 
Μοίραν δ’ ού τι φυγείν έπορεν”! Πόσο διαφορετικά, πόσο πραγματιστικά να 
εκφραστεί κανείς στην περίπτωση του Μπραβάκη; 10 Νοεμβρίου 1968, η 
πίστα του αεροδρομίου της Σούδας είναι πλημμυρισμένη από επισκέπτες. 
Ένα αεροσκάφος F-84F της 340 Μοίρας με χειριστή τον Ζάρα εκτελεί 
κατακόρυφους ελιγμούς πάνω από το αεροδρόμιο και το πλήθος χάσκει. Μετά 
την προσγείωση ο χειριστής δηλώνει ανημπόρια και εισηγείται, εκεί εκ του 
προχείρου, τη θέση του για μια δεύτερη έξοδο να την πάρει ο Μπραβάκης, 
κάπου από την Κομοτηνή και αυτός. Η απασχόληση του κόσμου πρέπει να 
είναι συνεχής. Στον πρώτο κατακόρυφο ελιγμό χάνεται ο έλεγχος και το 
αεροσκάφος συντρίβεται στον απέναντι λόφο. Δεν μπορεί να γίνει λόγος για 
υπολείμματα χειριστού. Ποια πένα να περιγράψει μια τέτοια τραγωδία επί 
παρουσία άσχετου κοινού. Αλλά και οι αναφορές σε ευθύνες περιττεύουν.  
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Ο προγραμματισμός, η επίβλεψη και η εκτέλεση των πτήσεων στα 

μαχητικά αεροσκάφη δεν είναι θέμα συγκεκριμένου αλγόριθμου. Δεν είναι 
μαθηματικό μοντέλο. Ίσως να εμπεριέχουν και στοιχεία υπερβατά. Δεν 
χρειάζεται να παραπέμψομε και στον απόλυτα απροσδιόριστο ψυχολογικό 
παράγοντα. Είναι πάντως μια περίεργη ανθοδέσμη που κρύβει “κέντρα 
δηκτικά”, αγκάθια που κεντρίζουν θανάσιμα. Ζεύγος αεροσκαφών F-84F της 
340 Μοίρας θα επιχειρήσει οριζόντια διάτρηση συμπαγούς νέφους. Στα 
σωθικά του όμως κρύβει την κορυφή του όρους Δίκτη στο Λασίθι. Εκεί 
αναπαύονται οι χειριστές Νικολακόπουλος και Πιπεράκης.  Ήταν μεσημέρι της 
30ης Ιανουαρίου 1969. Θυμάμαι, μετέφερα το τραγικό γεγονός στον Αντρέα 
Στραβοπόδη που υπηρετούσε στο ΝΑΤΟ-ικό Πεδίο Βολής Κρήτης με τον 
οποίον συγκατοικούσαμε στα Χανιά. Με παρέπεμψε σε μια κάποια 
προαίσθηση. Είναι και αυτή άραγε στοιχείο της “ανθοδέσμης”;  

 
Το πρώτο τριετές αεροπορικό κουκούλι μέσα στο οποίο 

γαλουχηθήκαμε για να φθάσομε στην καταξίωση του ιπτάμενου μαχητή είχε 
ανοίξει για τα καλά. Σκληρό και άκαρδο αλλά και ακαταμάχητα ρομαντικό. Το 
ημερολόγιο χειριστού μου θυμίζει ότι την τελευταία πτήση με F-84F την 
πραγματοποίησα στις 10 Ιουνίου 1969. Εν τω μεταξύ, είχε έρθει η μετάθεσή 
μου για τα F-104G. Ήμουν ο νεαρότερος. Η επιστροφή από την “ξενιτιά ” έγινε 
πάλι με το “Φαιστός”, αλλά αυτή τη φορά ήμουν στη θέση του οδηγού ενός 
Simca 1301, κατάφορτου από πρωτόγνωρες εμπειρίες, μεταφέροντας έναν 
άλλον κόσμο και πεντακόσιες ώρες στα μαχητικά F-84F Thunderstreak της 
338 Μοίρας. Και όπως λέει ο Γκόγκολ στο Ημερολόγιο ενός Τρελού, 

  
«Χρόνοι ολόκληροι, πώς πέρασαν. 
 Πώς είναι δυνατόν να ζω, αναρωτήθηκα»! 
 
Στο αεροδρόμιο της Τανάγρας με υποδέχθηκε ο Καμπιώτης, και 

αμέσως με παρουσίασε στον Διοικητή της Πτέρυγας, Διογένη Χαρλαύτη. Με 
θυμήθηκε από τη Σχολή, και με πατρική στοργή μου λέει, εμείς σε θέλαμε εδώ 
αλλά άλλοι αποφάσισαν διαφορετικά, και αμέσως υπέγραψε το Φύλο Πορείας 
μου για Άραξο/116 ΠΜ/336Μ/F-104G. Τι είχε γίνει; Κάποιος Γραμματικός, 
χρόνια πολλά στα Ντακότα, που ήταν στην ίδια διαταγή και προορίζονταν για 
τον Άραξο, είχε φροντίσει για την αντιμετάθεση προκειμένου ο ίδιος να μείνει 
στην Αθήνα. Όμως, στην πρώτη του εκπαιδευτική πτήση με εκπαιδευτή τον 
Δημήτρη Αποστολάκη, τον μετέπειτα αρχηγό ΓΕΑ, για κάποια μηχανική 
δυσλειτουργία αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το TF-104G, ευτυχώς 
επιτυχώς.  Βέβαια, ο Γραμματικός υπέστη σοβαρή βλάβη στη μέση του και 
ουδέποτε επανήλθε στις πτήσεις. Παρακάμπτω με σεβασμό την “ύβρη” αλλά 
και την “τίση”, αυτόν τον δυϊσμό των αρχαίων που συνιστούσε ακατάλυτο 
άγραφο θεϊκό νόμο.  

 
Κάπως έτσι, και πάντα στη διάθεση της Υπηρεσίας, ίσως και για 

προληπτικούς λόγους να παραδεχτώ, ίσως και επειδή κάποια Λένα με 
περίμενε στην Αχαϊκή πρωτεύουσα, εντάχθηκα στη συνέχεια στην 
αστραφτερή σελίδα της Πολεμικής Αεροπορίας, στον κόσμο των 2 mach, στη 
θρυλική τότε οικογένεια των Starfighters, από την οποία δυστυχώς λείπουν 
δέκα έξι συνάδελφοι. Ανάμεσά τους και ο Σπύρος Ρούλιας. Αείμνηστοι, και 
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ένα δάκρυ για τον καθένα, για όλους αυτούς που θυσιάστηκαν για την 
πατρίδα. 

 
Ευγνώμων προς τις Μοίρες που υπηρέτησα και με ανέδειξαν. 

Ευγνώμων και προς τη μοίρα για την απλόχερη γενναιοδωρία της. 
 
Στο αεροδρόμιο της Ανδραβίδας, όπου φιλοξενείται η 

εκσυγχρονισμένη 338 Μοίρα με αεροσκάφη F-4E, Παρασκευή, 1 Ιουλίου 
2022, θα γίνει η σχετική εκδήλωση για τα γενέθλιά της. Ευχόμαστε 
μακροημέρευση, μαχητική υπεροχή και ασφαλείς προσγειώσεις. Και, μέρες 
που είναι, ας θυμηθούμε το αξίωμα του στρατηγού Patton, 

 
 “The object of war is not to die for your country, but to make the 

other bastards die for their country”.   
 
Εν τω μεταξύ, ο Ταγίπ και πάλι κυβιστικός και έως . . . ικέτης, για 

να το επικαιροποιήσομε. 
 
Το παρατράβηξα . . . Ευχαριστώ! 
 
30 Ιουνίου 2022. Γρηγόριος Δημ. Νούσιας - Αεροπόρος. 
 
  
 
   
 
 
 


