
ΣΟΦΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

1. Εάν µάθατε να πετάτε το αεροπλάνο Υπολοχαγός µην ξεχάσετε να το πετάτε σαν
Ταγµατάρχης. Τότε θα ζήσετε µια ευτυχισµένη ζωή.

2. Κάθε απογείωση είναι προαιρετική, κάθε προσγείωση είναι υποχρεωτική.
3. Εάν σπρώχνεις το χειριστήριο µπροστά τα σπίτια φαίνονται µεγαλύτερα. Εάν

τραβάς πίσω το χειριστήριο φαίνονται µικρότερα. Αυτό είναι….. αν συνεχίσεις να
τραβάς πίσω το χειριστήριο θα φαίνονται πάλι µεγάλα.

4. Το πέταγµα δεν είναι επικίνδυνο, η συντριβή είναι.
5. Η µόνη στιγµή που διαπιστώνεται ότι έχετε πολλά καύσιµα είναι όταν πιάσετε

φωτιά.
6. Μια καλή προσγείωση είναι αυτή που µπορείτε να φύγετε βαδίζοντας από το

αεροπλάνο. Μια υπέροχη προσγείωση είναι αυτή που µπορούν να
χρησιµοποιήσουν πάλι το αεροπλάνο.

7. Η πιθανότητα επιβίωσης στην προσγείωση είναι αντιστρόφως ανάλογη µε την
γωνία καθόδου. Μεγάλη γωνία καθόδου, µικρή πιθανότητα επιβίωσης και
αντίστροφα.

8. Είναι πάντοτε καλύτερο να είσαι στο έδαφος ευχόµενος να είσαι εκεί επάνω παρά
εκεί επάνω ευχόµενος να είσαι στο έδαφος.

9. Η έλικα είναι ένας µεγάλος ανεµιστήρας για να δροσίζεται ο χειριστής. Όταν
σταµατήσει µπορείτε πραγµατικά να προσέξετε τον χειριστή να ιδρώνει.

10. Σε περίπτωση αµφιβολίας διατηρείστε το ύψος σας, κανείς ποτέ δεν
συγκρούστηκε µε τον ουρανό.

11. Μάθε από τα λάθη των άλλων. ∆εν θα ζήσεις αρκετά για να κάνεις όλα τα λάθη
µόνος σου.

12. Μην αφήνετε ποτέ το αεροσκάφος να σας πάει κάπου αν ο εγκέφαλος σου δεν
ήταν σε αυτό το σηµείο 5 λεπτά ενωρίτερα.

13. Μείνε έξω από τα σύννεφα. Μπορεί ένα άλλο αεροπλάνο να έρχεται µε αντίθετη
κατεύθυνση. Αξιόπιστες δε πηγές αναφέρουν ότι τα βουνά κρύβονται µέσα στα
σύννεφα.

14. Προσπάθησε πάντοτε να κρατάς ίδιο αριθµό προσγειώσεων µε τον αριθµό
απογειώσεων.

15. Υπάρχουν τρεις τρόποι για να κάνεις οµαλές προσγειώσεις. ∆υστυχώς κανείς δεν
ξέρει ποιοι είναι αυτοί.
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16. Ξεκινάτε την καριέρα σας µε µια σακούλα γεµάτη τύχη και µια σακούλα άδεια
από εµπειρίες. Η τέχνη είναι να γεµίσετε την σακούλα µε τις εµπειρίες πριν
αδειάσει η σακούλα µε την τύχη. 

17. Εάν το µόνο που βλέπετε έξω από το παράθυρο είναι το έδαφος να γυρνά
συνεχώς και το µόνο που ακούς από τον θάλαµο των επιβατών είναι µια
αναταραχή τα πράγµατα δεν είναι όπως θα έπρεπε.

18. Στην µάχη που συνεχίζεται µεταξύ των αντικειµένων που είναι φτιαγµένα από
αλουµίνιο και κινούνται µε εκατοντάδες µίλια την ώρα και του εδάφους που
κινείτε µε µηδενική ταχύτητα, σηµαίνει ότι το έδαφος δεν έχασε ακόµη.

19. Η καλή κρίση έρχεται από την εµπειρία. ∆υστυχώς, η εµπειρία έρχεται από
κακή κρίση.

20. Συνέχισε να κοιτάς γύρω σου, υπάρχει πάντοτε κάτι που δεν το είδες.
21. Θυµηθείτε ότι η βαρύτητα δεν είναι απλά µια καλή ιδέα. Είναι νόµος, και δεν

υπόκειται σε ανάκληση.
22. Τα τρία άχρηστα πράγµατα για έναν χειριστή είναι. Ο ουρανός να είναι από

επάνω, ο διάδροµος πίσω, και ένα δέκατο του δευτερόλεπτου πριν.
23. ∆είξε µου έναν χειριστή που να φοβάται το αεροπλάνο και θα σου δείξω έναν

νεκρό χειριστή.
24. Παλιός χειριστής είναι αυτός που θυµάται ότι οι πτήσεις ήταν επικίνδυνες αλλά

το σεξ ήταν ασφαλές.
25. Και οι δυο, αισιόδοξος και απαισιόδοξος συνέβαλαν στην κοινωνία. Ο

αισιόδοξος ανακάλυψε το αεροπλάνο και ο απαισιόδοξος το αλεξίπτωτο.
26. Υπάρχουν τρία πράγµατα που ο συγκυβερνήτης πρέπει να λέει.   

Α. Καλή προσγείωση Sir.
Β. θα κεράσω εγώ τα πρώτα ποτά.
Γ. Θα πάρω εγώ την ποιο άσχηµη κοπέλα.

27. Σαν χειριστής πρέπει να γνωρίζεις ότι δυο πράγµατα είναι τα χειρότερα που
µπορεί να συµβούν.
Α. Μια ηµέρα που θα πας να πετάξεις γνωρίζοντας ότι είναι η τελευταία
πτήση σου.
Β.  Μια ηµέρα που θα πας να πετάξεις και δεν ξέρεις ότι είναι η τελευταία
πτήση σου.
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28. Υπάρχουν κανόνες και νόµοι. Οι κανόνες φτιάχτηκαν από κάποιους που νοµίζουν ότι
ξέρουν καλύτερα να πετούν το αεροπλάνο από εσένα. Οι νόµοι (φυσικής) φτιάχτηκαν
από τον ∆ηµιουργό. Μπορείς, και µερικές φορές πρέπει, να παραβείς τους κανόνες, 
αλλά ποτέ δεν µπορείς να παραβείς τους νόµους της φύσης.
Α. Οι κανόνες είναι ένα καλό µέρος για να κρυφτείς εάν δεν έχεις καµιά καλή ιδέα πώς
να τους εφαρµόσεις.
Β. Εάν παρεκκλίνετε από έναν κανόνα, πρέπει να έχετε µια άψογη απόδοση. Π.χ. αν
πετάξετε κάτω από ένα γεφύρι µην το κτυπήσετε. (καλοοοοοοοοο)

29. Ο ιδανικός χειριστής είναι ένα µίγµα από πειθαρχία και επιθετικότητα.
30. Το ιατρικό επάγγελµα είναι ο φυσικός εχθρός της αεροπορίας.
31. Έχει παρατηρηθεί ότι, οι µόνοι εµπειρογνώµονες που θεσπίζουν ότι η ηλικία του

χειριστή τελειώνει είναι αυτοί που δεν έχουν πετάξει ποτέ … τίποτε. Επίσης , παρά την
ένταση των συναισθηµάτων τους ότι η ηµέρα του χειριστή τελειώνει, δεν ξέρω κανένα
από αυτούς που έχει προσφερθεί εθελοντικά να πετάξει σε ένα αεροπλάνο χωρίς
χειριστή.

32. Πριν από κάθε πτήση βεβαιωθείτε ότι η ουροδόχος κύστης είναι άδεια και οι δεξαµενές
καυσίµου γεµάτες.

33. Αυτός που απαιτεί από το αεροπλάνο να τα δώσει όλα είναι χειριστής. Αυτός που
απαιτεί λίγο περισσότερο από αυτό είναι ανόητος.

34. Υπάρχουν ορισµένοι ήχοι των αεροσκαφών που µπορούν να ακούγονται µόνο την
νύχτα.

35. Το πέταγµα είναι ένας υπέροχος τρόπος ζωής για αυτούς που θέλουν να αισθανθούν
όπως τα αγόρια, αλλά όχι για αυτούς που ακόµη είναι.

36. Το πέταγµα είναι ένας σκληρός τρόπος για να κερδηθεί µια εύκολη διαβίωση.
37. Ξεχάστε όλα αυτά που λέγονται για άνωση, βαρύτητα, ώση και οπισθέλκουσα. Το

αεροπλάνο πετά λόγο χρηµάτων. Εάν ο Θεός ήθελε τον άνθρωπο να πετάξει έπρεπε
να του δώσει περισσότερα χρήµατα.

38. Εάν τα µαύρα κουτιά επιζούν σε όλες τις συντριβές για τι δεν κατασκευάζουν
αεροσκάφη από τα ίδια υλικά ?

39. Έχω πετάξει και από τα δυο καθίσµατα των χειριστών. Μπορεί να µου πει κάποιος
γιατί στο άλλο κάθισµα πάντοτε κάθετε ένας ηλίθιος?

40. Γιε µου, πρέπει να πάρεις την απόφαση να µεγαλώσεις και να γίνεις χειριστής. ∆εν
µπορείς να είσαι και τα δυο.
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41. Υπάρχουν µόνο 2 τύποι αεροπλάνων, τα µαχητικά και οι στόχοι.
42. Καθορίζεται µια καλή πτήση από τα αρνητικά ? ∆εν είχατε αεροπειρατεία ,δεν είχατε

ατύχηµα, δεν κάνατε εµετό, δεν αργήσατε, δεν αηδιάσατε µε το φαγητό. Τότε είστε
ευχαριστηµένος.

43. Η µόνη στιγµή που θεωρείτε ότι τέλειωσε η πτήση σου είναι όταν δένεις το αεροσκάφος.
44. Σχεδίασε την πτήση και ακολούθησε το σχέδιο.
45. Κυρία µου µε ρωτάτε να σας πω αν αυτό το παλιό αεροπλάνο είναι ασφαλές? Μα πως

νοµίζετε ότι έφτασε να είναι τόσο παλιό?
46. Σαν χειριστής είσαι ελεύθερος να πετάς όπως θέλεις, εφόσον αυτό που κάνεις είναι

σωστό. Και θα σου πούµε εµείς αν είναι σωστό όταν έρθεις κάτω.
47. ∆εν µπορείς να πετάς για πάντα χωρίς να σκοτωθείς.
48. Ο χειριστής είναι η υψηλότερη µορφή ζωής στην γη.
49. Εάν θέλεις να πετάξεις χαµηλά µην πετάς αργά.
50. Σε νυχτερινή πτήση µην ξεχάσετε ποτέ ότι το αεροπλάνο δεν ξέρει ότι είναι νύχτα.
51. Όταν πετάτε νύχτα να πετάξετε και µέσα στο καιρό για να διπλασιαστεί ο κίνδυνος. 

(ειρωνικό).
52. Μια από τις σηµαντικότερες ικανότητες του χειριστή είναι να αγνοεί εκείνα τα πράγµατα

που έχουν σχεδιαστεί από µη χειριστές για να του αποσπούν την προσοχή του.
53. Νυχτερινή πτήση. Στο τέλος της ηµέρας, οι ελεγκτές, οι προϊστάµενοι, οι τεχνικοί, οι

µετεωρολόγοι, τα πουλιά….. όλοι προσπαθούν να σε σκοτώσουν και η δουλειά σου είναι
να µην τους αφήσεις.

54. Θυµηθείτε ότι ο ασύρµατος είναι απλά ένα ηλεκτρονικό κιβώτιο προτάσεων για τον
χειριστή. Μερικές φορές για να ταχτοποιήσετε ένα πρόβληµα είναι να τον κλείσετε.

55. Όταν ο χειριστής αποφεύγει του ελιγµούς που απαγορεύονται από το manual είναι η
καλύτερη µορφή ασφάλειας ζωής που µπορεί να έχει.

56. Εάν µια µητέρα είχε την παραµικρή υποψία ότι το νήπιο όταν µεγαλώσει θέλει να γίνει
χειριστής, έπρεπε να το είχε διδάξει να βάλει πίσω όλα τα πράγµατα που πήρε από αυτήν.

57. Μπορείς να βγάλεις κάποιον από το αεροπλάνο αλλά δεν µπορείς να βγάλεις το
αεροπλάνο από αυτόν.

58. Ποια είναι η οµοιότητα µεταξύ ελεγκτών και χειριστών ? Εάν ο χειριστής τα …. 
θαλασσώσει ο χειριστής πεθαίνει. Αν ο ελεγκτής τα … θαλασσώσει, ο χειριστής πεθαίνει.
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Προσθέσετε και τα δικά σας…. 
Όλοι θα έχετε κάτι στο µυαλό σας.
Μετά τα χαµόγελα όµως, ας σκεφτούµε και τα µηνύµατα,
που κάτι αφήνουν……
Κάνουν καλό στην …….. υγεία µας.

59. Η πρόβλεψη του καιρού είναι ωροσκόπιο µε αριθµούς.
60. Μια οµαλή προσγείωση είναι τύχη. Μια δεύτερη στην σειρά είναι τύχη. Μια τρίτη

στη σειρά είναι ψέµα.
61. Η ιστορία της αεροπορίας έχει ένα ρεκόρ. Ποτέ δεν αφήσαµε κανέναν εκεί επάνω.
62. Μην ξεχνάς ότι, αν σκοτωθείς λόγο καιρού η κηδεία σου θα γίνει µε ηλιοφάνεια.
63. Το Piper Cub (L-21 B) είναι το ασφαλέστερο αεροπλάνο. Μπορεί ….. µόλις να σε

σκοτώσει.
64. Ποτέ µην πετάς µε κάποιον ποιο θαρραλέο από εσένα.
65. ∆εν υπάρχει λόγος να πετάξεις µέσα στην καταιγίδα εν καιρώ ειρήνης.
66. Τα τρία καλύτερα πράγµατα στην ζωή είναι. Η καλή προσγείωση, ένας καλός

οργασµός και µια καλή κίνηση των εντέρων. Η προσγείωση νύχτα σε
αεροπλανοφόρο είναι µια από τις λίγες ευκαιρίες στην ζωή που µπορεί να έχεις και
τα τρία την ίδια στιγµή.

67. Εάν κάτι δεν χάλασε στο ελικόπτερο σου…… είναι ώρα να συµβεί.
68. Να αναµένεις το καλύτερο αλλά ετοιµάσου για το χειρότερο.
69. Εάν χάσεις τον ένα κινητήρα σε δικινητήριο, ο άλλος κινητήρας είναι αυτός που θα

σε φέρει στην σκηνή του ατυχήµατος.
70. Η προσγείωση είναι µια ελεγχόµενη επαφή µε τον πλανήτη.
71. Καλύτερα να είσαι τυχερός χειριστής παρά καλός.
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