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Νο 2

Ήθελε να τ’ ακούσει.......

1. Ο χειριστής ενός Galaxy C-5 µετά την προσγείωση και ενώ
ελευθέρωνε τον διάδροµο βλέπει ένα Jumbo 747 να
περιµένει στην αρχή του διαδρόµου για απογείωση. 
Γνωρίζοντας ότι το αεροπλάνο του είναι αρκετά µεγαλύτερο
και θέλοντας να ειρωνευτεί το κυβερνήτη του 747 πιάνει το
µικρόφωνο και του λέει: 

«Ε... µικρούλη φιλαράκο πόσο είναι το µέγιστο;» (βάρος) 
Χωρίς καθυστέρηση ο κυβερνήτης του 747 του απαντά. 
«Λίγο παραπάνω από 200 χιλιάδες δολάρια το χρόνο.... το
δικό σου ;»



ΒαριέςΒαριές προσγειώσειςπροσγειώσεις..

1.1. ΜετάΜετά απόαπό βαριάβαριά προσγείωσηπροσγείωση οο χειριστήςχειριστής ανακοινώνειανακοινώνει στουςστους επιβάτεςεπιβάτες. . 
««ΣυγνώµηΣυγνώµη φίλοιφίλοι γιαγια τηντην βαριάβαριά προσγείωσηπροσγείωση αλλάαλλά…… δενδεν ήτανήταν σφάλµασφάλµα τουτου
χειριστήχειριστή , , ούτεούτε τουτου αεροπλάνουαεροπλάνου. . ΉτανΉταν ηη ………… άσφαλτοςάσφαλτος»»..

2.2. ΈναςΈνας χειριστήςχειριστής µετάµετά απόαπό βαριάβαριά προσγείωσηπροσγείωση κάθεταικάθεται στηνστην πόρταπόρτα τουτου
αεροπλάνουαεροπλάνου γιαγια νανα χαιρετήσειχαιρετήσει τουςτους επιβάτεςεπιβάτες τουςτους οποίουςοποίους δενδεν τολµάτολµά νανα
κοιτάξεικοιτάξει σταστα µάτιαµάτια. . ΕνώΕνώ όλοιόλοι οιοι επιβάτεςεπιβάτες βγήκανβγήκαν απόαπό τοτο αεροπλάνοαεροπλάνο, , µιαµια
ηλικιωµένηηλικιωµένη κυρίακυρία στηριζόµενηστηριζόµενη στοστο µπαστούνιµπαστούνι τηςτης περπατάειπερπατάει στονστον διάδροµοδιάδροµο
τουτου αεροπλάνουαεροπλάνου. . ΒλέπειΒλέπει τοντον χειριστήχειριστή καικαι ρωτάειρωτάει. . 
««ΓιόκαΓιόκα µουµου, , µπορώµπορώ νανα ρωτήσωρωτήσω κάτικάτι;;»»
««ΓιατίΓιατί όχιόχι»».... .... τηςτης απαντάαπαντά οο χειριστήςχειριστής, , ««τιτι συµβαίνεισυµβαίνει;;»» ΚαιΚαι ηη ηλικιωµένηηλικιωµένη
κυρίακυρία ρωτάειρωτάει..... ..... 
««ΠροσγειωθήκαµεΠροσγειωθήκαµε, , ήή µαςµας κατέρριψανκατέρριψαν;;»»

3.3. ΜετάΜετά απόαπό βαριάβαριά προσγείωσηπροσγείωση στοστο ΑµαρίλοΑµαρίλο τουτου ΤέξαςΤέξας ηη αεροσυνοδόςαεροσυνοδός
ανακοινώνειανακοινώνει στουςστους επιβάτεςεπιβάτες. . 
««ΠαρακαλώΠαρακαλώ παραµείνετεπαραµείνετε στιςστις θέσειςθέσεις σαςσας δεµένοιδεµένοι διότιδιότι οο κυβερνήτηςκυβερνήτης
τροχοδροµείτροχοδροµεί προςπρος τοτο Terminal Terminal ότιότι απέµεινεαπέµεινε απόαπό τοτο αεροπλάνοαεροπλάνο»». . 

4.4. ΑυτήΑυτή τητη προσγείωσηπροσγείωση τηντην βαθµολογώβαθµολογώ µεµε 9....... 9....... τηςτης κλίµακαςκλίµακας RichterRichter..



Πειράγµατα µεταξύ Αξιωµατικών του Ναυτικού

1. Ένας αξιωµατικός που κάνει σήµατα στα αεροπλάνα να προσγειωθούν στο αεροπλανοφόρο, µετά
από την 6η αποτυχηµένη προσπάθεια ενός χειριστή του λέει. 
«Πρέπει να προσγειωθείς εδώ γιε µου, διότι εδώ είναι το φαγητό».

2. Οποιαδήποτε πτήση πάνω από νερό µε µονοκινητήριο αεροπλάνο είναι απόλυτα εγγυηµένο ότι θα
έχεις παράξενους ήχους από τον κινητήρα και δονήσεις.

3. Χειριστής προς τον Πύργο. 
«Βρίσκοµαι 300 µίλια από την στεριά, 600 πόδια πάνω από το νερό και τελειώνουν τα καύσιµα, 
παρακαλώ οδηγίες» !!
«Πύργος προς χειριστή... Πύργος προς χειριστή... επανέλαβε µετά από εµένα. Πάτερ ηµών ο εν
τοις ουρανοίς……….»

4. «Ο χειριστής είναι µια ... µπερδεµένη ψυχή. 
Μιλά για γυναίκες όταν πετάει και µιλάει για πτήσεις όταν είναι µε γυναίκες». 

5. «Είναι πασιφανές.... Υπάρχουν περισσότερα αεροπλάνα στον ωκεανό από ότι υποβρύχια στον
αέρα». 



Για Ελικόπτερα

1. …….. Το Huey έχει σχεδόν εξαφανιστεί από τον εν ενεργεία στόλο του
Στρατού. Αν και ακόµη πετάει για την Εθνική φρουρά.  Αλλά όπως λένε
οι παλιοί χειριστές των Huey ....... 
«Όταν το τελευταίο Black Hawk (UΗ-60) θα πάει για scrap, ένα
πλήρωµα Huey θα το σηκώσει.»
Μην µε πάρετε λάθος. Το Black hawk είναι ένα θαυµάσιο ελικόπτερο. 
Απλά είναι κάτι σηµειολογικό για το Huey. Εννοώ, δείτε το, το UH-1 
πετάει για 40 χρόνια. Είναι το DC-3 του κόσµου των ελικοπτέρων. 

2. «Εάν τα φτερά ταξιδεύουν γρηγορότερα από την άτρακτο, είναι σίγουρα
ελικόπτερο, για αυτό είναι ανασφαλές».

3. «Ταχύτητα, ύψος και µυαλό. ∆ύο από αυτά χρειάζονται πάντοτε για να
ολοκληρωθεί µια πτήση».

3. «Υπάρχουν παλιοί χειριστές και φαλακροί χειριστές. Εντούτοις, δεν
υπάρχουν παλιοί, φαλακροί χειριστές».

4. «Η αιώρηση είναι για χειριστές που αγαπούν την πτήση, αλλά δεν έχουν
µέρος που να πάνε».



ΑπόΑπό τοντον Igor SikorskyIgor Sikorsky..

««ΤοΤο ελικόπτεροελικόπτερο πλησιάζειπλησιάζει πολύπολύ κοντάκοντά απόαπό
οποιοδήποτεοποιοδήποτε άλλοάλλο όχηµαόχηµα στηνστην εκπλήρωσηεκπλήρωση τουτου
αρχαιότερουαρχαιότερου ονείρουονείρου τηςτης ανθρωπότηταςανθρωπότητας... ... τουτου
ιπτάµενουιπτάµενου αλόγουαλόγου καικαι τουτου µαγικούµαγικού χαλιούχαλιού»»..

««ΕάνΕάν κινδυνεύειςκινδυνεύεις οπουδήποτεοπουδήποτε στηστη γηγη, , έναένα
αεροπλάνοαεροπλάνο µπορείµπορεί νανα πετάξειπετάξει απόαπό επάνωεπάνω καικαι νανα
σουσου ρίξειρίξει λουλούδιαλουλούδια, , αλλάαλλά έναένα ελικόπτεροελικόπτερο µπορείµπορεί
νανα προσγειωθείπροσγειωθεί καικαι νανα σεσε σώσεισώσει»»..



ΓενικάΓενικά γιαγια τοτο αεροπορικόαεροπορικό επάγγελµαεπάγγελµα

�� ««ΠοτέΠοτέ µηνµην ανταλλάσσειςανταλλάσσεις τηντην τύχητύχη µεµε τηντην ικανότηταικανότητα»»..

�� «« ΝαΝα θυµάσαιθυµάσαι πάντοτεπάντοτε ότιότι, , πετάςπετάς τοτο αεροπλάνοαεροπλάνο µεµε τοτο κεφάλικεφάλι σουσου, , όχιόχι µεµε τατα χέριαχέρια
σουσου.! .! »»

�� ««ΗΗ πτήσηπτήση είναιείναι ηη δεύτερηδεύτερη µεγαλύτερηµεγαλύτερη συγκίνησησυγκίνηση στονστον άνθρωποάνθρωπο. . ΗΗ προσγείωσηπροσγείωση είναιείναι
ηη πρώτηπρώτη»»..

�� IFR: IFR: II FFollow ollow RRoads . . . .  Or, oads . . . .  Or, II FFollow ollow RRivers . . . . Orivers . . . . Or, , II FFollow ollow RRailroadsailroads..

�� ««ΑυτοίΑυτοί πουπου σκούζουνσκούζουν µεµε τιςτις κουκουβάγιεςκουκουβάγιες τηντην νύχτανύχτα, , δενδεν θαθα πρέπειπρέπει νανα πετούνπετούν µεµε
τουςτους αετούςαετούς τηντην ηµέραηµέρα»»..

�� ««ΜιαΜια καλήκαλή εξέτασηεξέταση σεσε simulator simulator είναιείναι σανσαν επιτυχηµένηεπιτυχηµένη εγχείρησηεγχείρηση σεσε πτώµαπτώµα»»..

�� ««ΝαΝα βασίζεσαιβασίζεσαι στονστον κυβερνήτηκυβερνήτη σουσου, , αλλάαλλά καλούκαλού--κακούκακού, , σφίξεσφίξε τηντην ζώνηζώνη ασφαλείαςασφαλείας»»..

�� ««ΈναΈνα αεροσκάφοςαεροσκάφος, , µπορείµπορεί νανα απογοητέψειαπογοητέψει έναένα καλόκαλό χειριστήχειριστή, , αλλάαλλά δενδεν θαθα τοντον
ξαφνιάσειξαφνιάσει»»..

�� ««ΗΗ αεροπορίααεροπορία δενδεν είναιείναι τόσοτόσο πολύπολύ επάγγελµαεπάγγελµα, , όσοόσο είναιείναι αρρώστιααρρώστια»»..


