
 
 

                                     

Το Αρχείο Πολέµου µε ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλεί στην εκδήλωση που θα 

πραγµατοποιηθεί στις  

                                 24/6/2017 και ώρα 19:30  
          µε εισηγητή τον εδώ και χρόνια φίλο του αρχείου µας,  

                              κ. Σωτήρη Βουρλιώτη.  

 
                                   Θέµα της εκδήλωσης 

«Η Απόρρητη Τεχνολογία της Γερµανίας στον Β΄ ΠΠ :  µύθος και 

πραγµατικότητα» 

                                                             ΣΥΝΟΨΗ 
 
Από τη δεκαετία του 1930 Γερµανοί επιστήµονες εργάσθηκαν σε διάφορους 
τοµείς αναπτύσσοντας πρωτοποριακές ιδέες. Ως τη λήξη του Β’ Παγκοσµίου 
Πολέµου σηµαντικά επιτεύγµατα είχαν παρουσιασθεί στην αεροναυπηγική, στην 
πυρηνική φυσική, στη µηχανολογία και σε άλλες επιστήµες. 
Οι προσπάθειες των Γερµανών φυσικών για την ανάπτυξη της πυρηνικής 
τεχνολογίας – η σχάση του ατόµου ανακαλύφθηκε από Γερµανό επιστήµονα – και 



η παρασκευή χηµικών για χρήση σε επιθετικά όπλα, οδήγησαν στη µηχανή 
ουρανίου, στη µοριακή βόµβα και σε αέρια νεύρων. Ταυτόχρονα, επιστήµονες 
διατύπωναν θεωρίες για υπεραντωτικά σώµατα, προσπαθούσαν να εφαρµόσουν το 
φαινόµενο κοάντα σε κινητήρες χωρίς έλικα (µε υποστήριξη από την Οργάνωση 
Θούλη), να αναπτύξουν την ενδόρρηξη και την αντιύλη. Κάποιοι αποτόλµησαν να 
υλοποιήσουν πρωτοποριακές ιδέες. Βασιζόµενοι σε διάφορες θεωρίες σχεδίασαν 
δεκάδες πρωτότυπες κατασκευές µε απώτερο σκοπό την εφαρµογή τους στο πεδίο 
της µάχης. Λίγα σχέδια υλοποιήθηκαν σε µοντέλα υπό κλίµακα και πολύ λιγότερα 
κατασκευάσθηκαν σε πραγµατικό µέγεθος. 
Ιδιαίτερα εµφανής ήταν η πρόοδος που είχε επιτελεσθεί στην αεροναυπηγική, 
όπως µαρτυρούν τα αεριωθούµενα αεροσκάφη και τα αεροσκάφη καθέτου 
απο/προσγείωσης, οι οπισθοκλινείς και οι κυκλικές πτέρυγες, οι ιπτάµενες βόµβες, 
οι ιπτάµενοι δίσκοι, ο «Δίσκος Ωµέγα», ο ιπτάµενος τροχός. 
 
Ιπτάµενοι δίσκοι! Αντιύλη! Μηχανή ουρανίου! Πυροβόλα ήχου!  
Πού βρίσκεται η γραµµή που χωρίζει την πραγµατικότητα από τον µύθο; Οι 
αναρίθµητες ακραίες ιδέες των Γερµανών επιστηµόνων, πολλές αµφισβητούµενες 
προσωπικές µαρτυρίες, ορισµένα ερωτήµατα εκείνης της περιόδου, για τα οποία η 
απάντηση δεν είναι γνωστή και κάποια άλλα, που επιδέχονται διαφορετικές 
ερµηνείες, τροφοδότησαν τον µύθο της ανώτερης απόρρητης τεχνολογίας που 
κατείχε η Γερµανία κατά τον Β’ ΠΠ, συχνά σε βάρος της άκρως ενδιαφέρουσας 
πραγµατικότητας. 
 

                                ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 

Ο Σωτήρης Βουρλιώτης γεννήθηκε στην Αθήνα. Είναι απόφοιτος του Τµήµατος 

Μηχανολογίας του Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας και Διπλωµατούχος Μηχανολόγος Μηχανικός 

του Ε.Μ.Π. (µε τρεις υποτροφίες από το Ι.Κ.Υ.). Εργάζεται ως µελετητής. Το 

ενδιαφέρον του για την ιστορία του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου άρχισε στο δηµοτικό 

σχολείο, συγκεντρώνοντας (και διαβάζοντας) εκατοντάδες βιβλία, περιοδικά και 

DVD, ενώ δεν χάνει ευκαιρία να επισκευθεί ένα µουσείο ή κάποια περιοχή όπου 

διαδραµατίσθηκε ένα γεγονός, επιστρέφοντας µε πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Το 

2000 εκµεταλλεύτηκε την ευκαιρία που του δόθηκε να γράψει δηµόσια, καθώς του 

έδινε την δυνατότητα να ασχοληθεί βαθύτερα µε εκείνη την περίοδο της Ιστορίας. 



Έχει συγγράψει δύο βιβλία και δεκάδες άρθρα (κάποια κυκλοφόρησαν στην 

αγγλική γλώσσα) µε θέµατα κυρίως για τον Β’ ΠΠ – µάχες, ειδικές επιχειρήσεις, 

άγνωστες πτυχές, οργάνωση, τεχνολογία. Είναι παντρεµένος και έχει µία κόρη. 

 
Παρακαλούµε να µας ενηµερώσετε για το εάν προτίθεσθε να παρακολουθήσετε 
την εκδήλωση, επικοινωνώντας τηλεφωνικά µε την διδα. Μάκα Ντοκχνάτζε στο 
τηλέφωνο του Αρχείου ή στο κινητό 69-98088220, η email 
afreris@wararchivegr.org  το αργότερο µέχρι  
22-6-2017 καθώς  ο χωρος  είναι περιορισµένος.  
 
 

 
 
                                                  INVITATION 
 
The War Archive is delighted to invite its friends to a presentation on 
 
Secret technologies of Germany during WWII: Myth and reality 
                                     24/6/2017 at 19.30 
     by a very long-standing friend and supporter of the War Archive 
                                         Mr. Sotiris Vourliotis 
 
                                The topic in brief 
Germany in the outbreak of the war was already the most technologically advanced 
nation in the world in virtually every area of mechanical and electrical engineering, 




