ΠΡΟΚΛΗΗ
Τν «Αξρείν Πνιέκνπ» έρεη ηελ ηηκή λα ζαο πξνζθαιέζεη ζε εθδήισζε κε ζεκα
To βηβιίο τες Αλτηγόλες Κακπέροσ:

Δεκήτρηος Κακπέρος, Ο Σρειοθακπέρος, ε δωή τοσ πρώτοσ
Έιιελα στρατηωτηθού αεροπόροσ
άββατο 25 Απρίιίοσ 2015, ώρα 7: 30 κ.κ.
Η Αληηγόλε Κακπέξνπ παξνπζηάδεη ζε πξώηε έθδνζε ην βηβιίν ηεο κε ηίηιν
«Γεκήηξηνο Κακπέξνο, Ο Τξεινθακπέξνο, ε δσή ηνπ πξώηνπ Έιιελα
ζηξαηησηηθνύ αεξνπόξνπ». Έπεηηα από ηεηξάρξνλε έξεπλα ζηα αξρεία ηεο
Αεξνπνξίαο, δηαβάδνληαο ηα βηβιία παιαηώλ αεξνπόξσλ θαη αθνύγνληαο ηηο
αθεγήζεηο αλζξώπσλ πνπ ηνλ έδεζαλ θαη αγάπεζαλ, ζπλέιεμε πιηθό γηα λα
ζπγγξάςεη έλα ηζηνξηθό αθήγεκα. Ήηαλ έλα ζύλζεην «ηαμίδη» γηαηί πξνζπάζεζε
λα παληξέςεη ηελ ηζηνξηνγξαθία κε ηε κπζνπιαζία, δίλνληαο ινγνηερληθή ρξνηά,
θαζώο κπόιηαδε ηελ αθήγεζε κε δύν αθεγεηέο. Τνλ αθεγεηή ζην ηξίην πξόζσπν
πνπ απνηππώλεη κία πην απόκαθξε καηηά ζηα γεγνλόηα θαη ηνλ αθεγεηή «σο
Κακπέξν» πνπ δίλεη κία πην ζπλαηζζεκαηηθή θόξηηζε κε ηνλ δπλακηθό ηνπ
ραξαθηήξα.
Ο Γεκήηξηνο Κακπέξνο (1883-1942) μαλαπεηάεη κε ηα θηεξά απηνύ ηνπ
βηβιίνπ. Υπήξμε ν πξώηνο ζηξαηησηηθόο αεξνπόξνο∙ ζξύινο γηα ηα θαηνξζώκαηά

ηνπ ηόζν ζε πόιεκν όζν θαη ζε πεξίνδν εηξήλεο. Η κόλε ηνπ «ηξέια» ήηαλ ε
πεξηθξόλεζή ηνπ γηα ηνλ θίλδπλν θαη ε ιαρηάξα ηνπ λα θαηαθηήζεη ηνπο αηζέξεο.
Με ελζνπζηαζκό θαη ηόικε, ν «ηξειν-Κακπέξνο» έζπαζε ηα ξεθόξ ηεο επνρήο
ηνπ. Φάξε ζηα ξηςνθίδπλα αθξνβαηηθά ηνπ ζηνλ αέξα θαη ζηηο ηνικεξέο πηήζεηο
πνπ έθνβαλ ηελ αλάζα ηνπ καγεκέλνπ πιήζνπο, έκεηλε ζηελ ηζηνξία κε ηελ
έθθξαζε «ηξεινθακπέξνο» πνπ ρξεζηκνπνηνύκε αθόκε θαη ζήκεξα γηα λα
ραξαθηεξίζνπκε θάπνηνλ αζπγθξάηεην θαη αηξόκεην.
Η δσή ηνπ πξώηνπ ζηξαηησηηθνύ αεξνπόξνπ Γεκεηξίνπ Κακπέξνπ μεδηπιώλεηαη
ζην αθήγεκα απηό θαη απεηθνλίδεη ηελ πεξίνδν ησλ Βαιθαληθώλ Πνιέκσλ θαη ηνπ
Α΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ ζηελ νπνία πήξε κέξνο ελεξγά ν Κακπέξνο. Με ηηο
επηδείμεηο ηνπ ζην Φάιεξν ζην αηηηθό θνηλό θαη θαηόπηλ κε ηηο θαηνπηεύζεηο ηνπ,
ζπλέιεμε ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο ζέζεηο ηνπ νζσκαληθνύ ζηξαηνύ κε
απνηέιεζκα ηε ληθεθόξν έθβαζε ησλ πνιέκσλ θαη ηελ απειεπζέξσζε ηεο
Θεζζαινλίθεο .
Ήηαλ ν ρεηξηζηήο ηνπ πξώηνπ βνκβαξδηζηηθνύ αεξνπιάλνπ ζε αθίλεην ζηόρν ζηνλ
θόζκν ζηα ρξόληα ηνπ 1912-1913. Ο Πεηξαηώηεο αεξνπόξνο κεηέηξεςε ην πξώην
ζηξαηησηηθό αεξνπιάλν ζε πδξνπιάλν ην 1912, θαηαξξίπηνληαο ην παγθόζκην
ξεθόξ ηαρύηεηαο ζηε δηαδξνκή Ύδξα-Φάιεξν.
Ιδξπηήο ηεο Σρνιήο Ιθάξσλ θαη Γηνηθεηήο ηεο κόρζεζε γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία
ηεο.Ιδξπηήο ηεο Αεξνιέζρεο Φαιήξνπ θαη Θεζζαινλίθεο εθάξκνζε πιήζνο
θαηλνηόκσλ κεζόδσλ όπνπ έκεηλε έλδνμνο ζηελ Αεξνπνξία.
Αξγόηεξα ζηνλ κεζνπόιεκν ζα αλαιάβεη ηερληθά έξγα ζηνλ ιηκέλα Πεηξαηώο
κέζσ ηνπ γξαθείνπ ηνπ θαη πνιύ θνληά ζην λα δηεηειέζεη Πξόεδξνο ηνπ ΟΛΠ.
Τν βηβιίν είλαη 312 ζειίδεο κε πινύζην αλέθδνην θσηνγξαθηθό πιηθό θαη
δηαηίζεηαη από ηε ζπγγξαθέα ζηελ ηηκή ησλ 12 επξώ.

Η Παροσσηαστρηα

Αλτηγόλε Ε. Κακπέροσ
Η Αληηγόλε Κακπέξνπ γελλήζεθε ζηελ Αζήλα, θόξε ηνπ Δπάγγεινπ Κακπέξνπ
δηθεγόξνπ, γλσζηνύ Πεηξαηώηε ινγνηέρλε. Σπνύδαζε αγγιηθή, γεξκαληθή θαη
ηηαιηθή θηινινγία ζην Παλεπηζηήκην ηεο Γιαζθώβεο θαη ηνπ Ακβνύξγνπ θαη
θαηόπηλ ζπλέρηζε ηηο κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ηεο ζην Δπξσπατθό Ιλζηηηνύην ηνπ

Παλεπηζηεκίνπ ηεο Γελεύεο ζηηο Δπξσπατθέο Σπνπδέο κε δηαηξηβή ηηο
ειιελνηνπξθηθέο δηαθνξέο ζην πιαίζην ηνπ Γηεζλνύο Γηθαίνπ ηεο Θάιαζζαο. Τν
δηδαθηνξηθό ηεο εζηηάζηεθε ζηνλ επξσπατθό πνιηηηζκό. Γίδαμε αγγιηθά,
γεξκαληθά θαη ειιεληθά ζηε Γελεύε παξάιιεια κε ηηο ζπνπδέο ηεο.
Δπηζηξέθνληαο ζηελ Διιάδα κεηά από δσδεθάρξνλε παξακνλή ζην εμσηεξηθό,
δίδαμε Δπξσπατθέο Σπνπδέο ζην Πάληεην Παλεπηζηήκην θαη αγγιηθή νξνινγία ζην
Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην.
Δκθαλίδεηαη σο ζπγγξαθέαο κε ην πξώην ηεο ηζηνξηθό αθήγεκα
«Τξεινθακπέξνο» ην 2014.
Διπίδνπκε λα ζαο δνύκε ζην Αξρείν
Αλδξέαο θαη Αλακπέιια Φξέξε

Παξαθαινύκε λα καο ελεκεξώζεηε γηα ην εάλ πξνηίζεζζε λα παξαθνινπζήζεηε
ηελ εθδήισζε, επηθνηλσλώληαο ηειεθσληθά κε ηελ δηδα. Μάθα Νηνθρλάηδε ζην
ηειέθσλν ηνπ Αξρείνπ ή ζην θηλεηό 69-98088220, ε email
afreris@wararchivegr.org το αργότερο κέτρη τελ Πεκπτε
23-4-2015 θαζώς ο τωρος είλαη περηορησκέλος.

