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ΤΩΝ ΝΕΩΝ P2002JF

STOLEN CERBERUS VI

ΠΑ-USAFE: ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
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ΟΛΟ ΤΟ ΦΑΣΜΑ 

RAFALE F4: 
ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΡΑ! 
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Η φετινή επέτειος των 75 χρόνων από την Επιχείρηση Overlord, δηλαδή την απόβαση των Συμμάχων στη Νορμανδία για 
το «άνοιγμα» του δεύτερου μετώπου στην Ευρώπη, γιορτάστηκε με πολλές εκδηλώσεις. Από τις πλέον εντυπωσιακές 
ήταν η ρίψη αλεξιπτωτιστών στη Sainte-Mere-Eglise, μια από τις πιο ιστορικές τοποθεσίες δράσης των αεραποβατικών 

επιχειρήσεων της D-Day. 

Κείμενο Joris van Boven & Alex van Noye. Φωτογραφίες Joris van Boven

D-Day 75 Χρόνια

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ D-Day 75 Χρόνια 

«HERKS OVER NORMANDY»

Οι εκδηλώσεις μνήμης της D-Day έκλεισαν την Κυριακή 9 Ιουνίου 
2019 με τη ρίψη 900 αλεξιπτωτιστών από τις ΗΠΑ, την Ολλανδία, τη 
Γαλλία, το Βέλγιο και τη Ρουμανία σε LZ κοντά στη Sainte -Mere-Eglise. 
Σε αυτήν την έκδοση του «Daks over Normandy» τη θέση των C-47 
Dakota πήραν C-130 δημιουργώντας το δικό τους «Herks over Nor-
mandy», αν και… «παράταιρα» στον σχηματισμό ήταν και ένα γαλλι-
κό C.160 Transall.
Η μικρή γαλλική πόλη τοποθετημένη σε στρατηγικό σημείο στο Coten-
tin, σημείο συμβολής του επαρχιακού οδικού δικτύου και της οδικής 

αρτηρίας Νο 13, είχε κρίσιμη σημασία στον σχεδιασμό προώθησης 
των Συμμάχων από τις ακτές. Την άνοιξη του 1944 τη φρουρά των 
γερμανικών δυνάμεων κατοχής αποτελούσαν γρεναδιέροι του 1058ου 
συντάγματος, ενώ στην περιοχή υπήρχε και πυροβολαρχία του 191ου 
συντάγματος πυροβολικού.
Η κατάληψη της πόλης και η διασφάλιση του ελέγχου των οδικών 
προσβάσεων κρίθηκε ως μια από τις σημαντικές αποστολές των αε-
ρομεταφερόμενων δυνάμεων στο πλαίσιο αυτού του σκέλους της 
επιμέρους Επιχείρησης Neptune. Έτσι η Sainte-Mere-Eglise έγινε το 

«Herks over Normandy»

επίκεντρο της ζώνης ρίψης της 82ης Αερομετα-
φερόμενης Μεραρχίας, που εκτεινόταν από τις 
ακτές και στο μεγαλύτερο μέρος του «λαιμού» 
της χερσονήσου που οδηγούσε στο Χερβούργο. 
Ειδικότερα, το 505ο PIR (Parachute Infantry 
Regiment) υπό τη διοίκηση του συνταγματάρχη 
William E. Ekman θα έπρεπε να καταλάβει τον 
οικισμό τις πρώτες ώρες της D-Day και να τον 
κρατήσει υπό έλεγχο για την προώθηση στην 
ενδοχώρα των δυνάμεων της 1ης Αμερικανικής 
Μεραρχίας από την ακτή απόβασης «Utah». Η 
ειδική αποστολή ανατέθηκε στο 3ο τάγμα υπό 
τη διοίκηση του αντισυνταγματάρχη Edward C. 
Krause. Λόγω της κρισιμότητας του εγχειρήμα-
τος και για να απλοποιηθεί η προσπάθεια χωρίς 
την απαίτηση μετακίνησης των αλεξιπτωτιστών 
οι σχεδιαστές τοποθέτησαν τη ζώνη ρίψης (με το 
κωδικό όνομα LZ «O») στο βορειοδυτικό άκρο 
της Sainte-Mere-Eglise, ανάμεσα στον ποταμό 
Merderet και τον κύριο δρόμο Νο 13 που είχε 
διεύθυνση από Βορρά προς Νότο. 
Οι ρίψεις του 505ου PIR ξεκίνησαν στη 01:50 με 
τα «στικ» του λόχου F (company F) του 2ου τάγ-
ματος, ο οποίος όμως από λάθος έπεσε ακριβώς 
πάνω από τον αστικό ιστό. Το αποτέλεσμα ήταν 
πολλοί από τους Αμερικανούς αλεξιπτωτιστές 
να καταλήξουν πάνω σε στέγες σπιτιών και 
δένδρα, ενώ διάσημη είναι η ιστορία του οπλί-
τη John Steele που παρέμεινε κρεμασμένος 
από το καμπαναριό της εκκλησίας για δυο ώρες 
παριστάνοντας τον νεκρό, πριν τελικά συλλη-
φθεί αιχμάλωτος. Θα δραπέτευε τέσσερις ημέ-
ρες αργότερα βρίσκοντας τρόπο να φτάσει στις 
αμερικανικές γραμμές. Αρκετοί όμως από τους 
συναδέλφους του πυροβολήθηκαν κρεμασμέ-
νοι από τη γερμανική φρουρά, η οποία είχε ήδη 
προειδοποιηθεί μισή ώρα νωρίτερα από τις ρί-
ψεις της 101ης Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας 
στα νοτιοανατολικά.
Αντίθετα με την παραπάνω αποτυχία, το 3ο τάγ-
μα του 505ου PIR υλοποίησε με ακρίβεια την 
αποστολή του από τις 02:01 της 6ης Ιουνίου, 
στο πλαίσιο της επιχείρησης Boston (που απο-
τελούσε τη δέσμη του σχεδιασμού ανάπτυξης 
της 82ης Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας). Είναι 
χαρακτηριστικό ότι η επιτυχία τής ρίψης στην LZ 

«Ο» υπήρξε σχεδόν υποδειγματική. Συνολικά το 505ο Σύνταγμα είχε 
εντυπωσιακές επιδόσεις: 60 από τα 118 «στικ» του έπεσαν εντός ενός 
χιλιομέτρου από τη ζώνη προσγείωσης και 20 «στικ» κατέληξαν εντός 
τριών χιλιομέτρων. Στις 04:00 οι πρώτες δυνάμεις των αλεξιπτωτιστών 
του «505» εισέρχονται στο Sainte-Mere-Eglise και λίγα λεπτά αργό-
τερα η αστερόεσσα κυματίζει στην εκκλησία. Στις 05:00 ο αντισυνταγ-
ματάρχης Krause αναφέρει ότι έχει υπό τον έλεγχό του τον οικισμό! Οι 
Αμερικανοί αλεξιπτωτιστές θα περάσουν τις επόμενες δύο μέρες κα-
τεβάζοντας τις σορούς των άτυχων συναδέλφων τους από τη δενδρο-
στοιχία του κεντρικού δρόμου και από άλλα ψηλά σημεία. Είχαν όμως 
γράψει μια από τις λαμπρότερες σελίδες της «Μεγαλύτερης Ημέρας 
του Πολέμου». 

MC-130J της USAF 
και C-130H-30 της 
336ης Μοίρας της 

KLu

Η 37η Μοίρα 
Αερομεταφορών 

της USAFE 
«επέστρεψε» στο 

Sainte-Mere-
Eglise έπειτα από 

75 χρόνια.

Βελγικό C-130H με 
«invasion stripes»
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ D-Day 75 Χρόνια 

Στην ιστορική αναπαράσταση της ρίψης στο Sainte-Mere-Eglise συμ-
μετείχαν C-130 της USAFE, της USAF ANG, της USAF Reserve, της KLu, 
της Βελγικής Αεροπορικής Συνιστώσας και ένα Transall της Armee de 
l’Air. Τα αεροπλάνα επιχειρούσαν από την Base Aerienne 105 Evreux, 
έδρα των γαλλικών μεταγωγικών και το αεροδρόμιο του Χερβούρ-
γου, όπου και επιβιβάστηκαν όλοι οι αλεξιπτωτιστές. 
Το πρώτο κύμα αναχώρησε περίπου στις 10 και στη συνέχεια περί-
μενε στην «περιοχή κράτησης» για μια περίπου ώρα, έως ότου τα 
αεροπλάνα που είχαν ήδη απογειωθεί από την BA105 να φτάσουν 
στο Χερβούργο και να επιβιβάσουν το δεύτερο κύμα. Στη συνέχεια 
και με τη συγκρότηση του προβλεπόμενου σχηματισμού υλοποιή-

θηκε το «racetrack» πάνω από τη ζώνη ρίψης, αφήνοντας διαδοχι-
κά τα «στικ» στο προβλεπόμενο σημείο. Δυστυχώς, περιστατικό με 
έναν αλεξιπτωτιστή είχε ως αποτέλεσμα τη διακοπή της διαδικασίας 
για δεκαπέντε περίπου λεπτά και την ολοκλήρωσή της τελικά χωρίς 
άλλο συμβάν. 
Η συμμετοχή της USAFE είχε μια ιδιαιτερότητα, αφού η 37η Μοίρα Αε-
ρομεταφορών (Airlift Squadron) με C-130J ενταγμένη στην 86η Πτέ-
ρυγα με έδρα το Ramstein αποτελεί τη μακρινή απόγονο της 37ης TCS 
(Troop Carrier Squadron), η οποία έλαβε μέρος στη ρίψη αλεξιπτωτι-
στών στο Sainte-Mere-Eglise με Douglas C-47 (που έφεραν το διακρι-
τικό «W7» στην ουρά τους) π&δ.

Περισσότεροι από 900 αλεξιπτωτιστές 
από τις ΗΠΑ, την Ολλανδία, τη Γαλλία, 
το Βέλγιο και τη Ρουμανία έπεσαν σε LZ 
κοντά στο Sainte-Mere-Eglise.

Προετοιμασία για τη ρίψη. Πολλοί από τους αλεξιπτωτιστές φορούσαν στολές εποχής. 

 Ιστορική αναπαράσταση του 
«κρεμασμένου αλεξιπτω-
τιστή» στην εκκλησία του 

Sainte-Mere-Eglise.
Douglas C-47B Skytrain «Betsy’s 

Biscuit Bomber» «348608» 
(«N47SJ», c/n 14424). 

 Το C-47A «224064», «ID» («N74589», c/n 9926) ήταν ένα από τα Dakota που πέ-
ρασαν τον Ατλαντικό για τους εορτασμούς των 75 χρόνων της D-Day.
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