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Σημείωση ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΤΣΑΛΟΥ 

Το άρθρο αυτό  δηµοσιεύτηκε   στο περιοδικό Rotor & Wing στις 1 Νοεµβρίου 2009 

 

Μια από τις ποιο αξιοθαύµαστες πτυχές των στρατιωτικών πτήσεων είναι η πειθαρχία 

των πληρωµάτων και ο συντονισµός της πτήσης που υιοθετείται καθηµερινά. Πολύ 

ενωρίς στην εκπαίδευση των  µελών του πληρώµατος διδάσκονται ορισµένες βασικές 

αρχές. Μεταξύ αυτών οι πλέον σπουδαίες είναι η θετική επικοινωνία , η κατευθυνόµενη 

βοήθεια, το αποστειρωµένο πιλοτήριο, οι αποτελεσµατικές τεχνικές λήψης αποφάσεων, 

η υπεράσπιση και η αµοιβαία υποστήριξη. 

Το όφελος του αποτελεσµατικού συντονισµού πληρωµάτων είναι η αποτελεσµατική και 

ασφαλής διαχείριση της πτήσης. Ένας παλιός και σοφός εκπαιδευτής είπε κάποτε : “Τα 

αεροσκάφη δεν συντρίβονται τµηµατικά,  ο καθένας έχει το δικό του µερίδιο στην 

τελική έκβαση της πτήσης”. 

Η θετική επικοινωνία περιλαµβάνει την τυποποιηµένη φρασεολογία, σύντοµες λέξεις, 

και καλά απλά Αγγλικά όταν  δεν µπορείτε να σκεφτείτε τα σωστά Αγγλικά. Η 

τυποποίηση της επικοινωνίας, επιτρέπει την αποδοτική και σαφή µετάδοση µηνυµάτων 

στο πλήρωµα, ελαχιστοποιώντας τις ασάφειες. Μια επαγγελµατική απενηµέρωση  µετά 

την πτήση (debriefing), είναι µια αποτελεσµατική µέθοδο για να σταµατήσει η χρήση 

των µη τυποποιηµένων φράσεων ή των σύντοµων λέξεων. 

Η υλοποίηση του debriefing, πρέπει να υποστηριχθεί και να ενθαρρυνθεί. 

Ένας βασικός κανόνας της επικοινωνίας των πιλοτηρίων είναι η πρόκληση-απάντηση 

Αυτό “δουλεύει” για την πειθαρχία του check list. Όπου απαιτείται το check list έχουµε 

µια πρόκληση  και  ο χειριστής που πετά το αεροσκάφος πρέπει να απαντήσει. Είναι 

επίσης ένας κανόνας ότι όταν προκαλείται µια αντιληπτη ανακριβής δράση ο χειριστής 

πρέπει πάλι να αποκριθεί προκειµένου να αποκατασταθούν οι διαφορετικές αντιλήψεις. 

Οι θετικές επικοινωνίες επεκτείνονται και πέραν του πιλοτηρίου όπως  µε τις υπηρεσίες 

ΕΕΚ και τις λοιπές υπηρεσίες ελέγχου. Όταν δεν είσαι βέβαιος για κάτι και κάνεις µια 

ερώτηση,  είναι πάντοτε µια αποδεκτή συµπεριφορά από το πλήρωµα πριν πάρεις το 

µικρόφωνο για µια εξωτερική επιβεβαίωση. 

Η άµεση βοήθεια είναι η δράση που ξεκινά από τον χειριστή που πετά το αεροσκάφος 

όταν δεν µπορεί να διατηρήσει τον έλεγχο, την θέση, ή να υπερβεί ένα εµπόδιο. Είναι 

ουσιαστικό για αυτόν που είναι στα χειριστήρια να  αναφέρει ότι έχασε την οπτική 

επαφή µε τα σηµεία αναφοράς. Πολύ συχνά οι χειριστές που βρίσκονται πίσω,  έχουν 
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καλύτερη ορατότητα κατ’ ευθείαν προς τα κάτω και δίπλα στο αεροσκάφος και µπορούν 

να δώσουν οδηγίες ελιγµών όταν αυτό ζητηθεί. 

Τα αποστειρωµένα πιλοτήρια παρέχουν ένα περιβάλλον όπου οι αποσπάσεις της 

προσοχής ελαχιστοποιούνται, οι επικοινωνίες της αποστολής µεγιστοποιούνται και 

ενισχύεται η ασφάλεια. Πόσες φορές ακούσατε τα “κατορθώµατα” του προηγούµενου 

Σαββατοκύριακου για τις πτήσεις ; Ίσως το πλήρωµα  “έχασε” µια ράδιο-κλήση και 

διέσχισε ένα εναέριο χώρο που δεν έπρεπε, επειδή είχαν µια αθώα συνοµιλία σε µια 

φαινοµενικά χαµηλή περίοδο φόρτου εργασίας. Οι συζητήσεις πρέπει να περιοριστούν 

σε πληροφορίες σχετικές µε την πτήση, τις προθέσεις, τις ενέργειες και την 

προετοιµασία. 

Όσο περισσότερο πολύπλοκη είναι η αποστολή ή το αεροσκάφος,  τόσο το πλήρωµα 

πρέπει να είναι µπροστά από τα γεγονότα  και πρέπει να κρατήσει τις συνοµιλίες στο 

ελάχιστο για την εκπλήρωση του στόχου που έχουν στα χέρια τους.  

Μια από τις δυσκολότερες αλλαγές για τους χειριστές που έχουν εκτενή εµπειρία σε 

µονοθέσια αεροσκάφη είναι ότι πρέπει να αναπτύξουν την συνήθεια να αναγγέλλουν τις 

προθέσεις τους στο πλήρωµα. Όταν οι χειριστές κάνουν ελιγµούς ή κάνουν κρίσιµες 

αλλαγές σε διακόπτες πριν ανακοινώσουν την ενέργεια τους, τότε έχει συµβεί διακοπή 

του συντονισµού και πρέπει να γίνει κριτική για αυτό. 

Με αυτό δεν θέλω να προτείνω ότι ένας κυβερνήτης πρέπει να ζητήσει την άδεια του 

πληρώµατος για να στρίψει το αεροσκάφος προκειµένου να αποφύγει µια σύγκρουση 

αλλά, πρέπει να αναγγείλει µια αλλαγή κατεύθυνσης  σε µια προσπάθεια προς 

αναζήτηση καλύτερου ελέγχου του χώρου προς αυτή τη κατεύθυνση για άλλα 

αεροσκάφη ή εµπόδια. 

Μια άλλη δύσκολη συνήθεια που αναπτύσσεται στους χειριστές είναι το είδος της 

επικοινωνίας. Θα είναι περιγραφική ή πρέπει να είναι κατευθυντική;  Σε κρίσιµους 

ελιγµούς ζωής και θανάτου είναι ουσιαστικό να ειπωθεί στον χειριστή που είναι στα 

χειριστήρια, τι πρέπει να κάνει πριν του εξηγήσουµε το γιατί. 

Κάνετε την σύγκριση : Θα λέγατε : 

“Υπάρχει ένα µεγάλο πουλί που έρχεται κατ’ επάνω µας…… θα ήθελες να κάνεις µια 

στροφή ανόδου δεξια” ;   

Ή θα λέγατε : 

“break, δεξιά και άνοδο…. πουλί  ώρα 10 κατερχόµενο”, έτσι, για να καταλάβετε την 

διαφορά. 
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Ένα υγιές περιβάλλον πτήσης είναι αυτό όπου ο ηγέτης του πληρώµατος (δηλαδή ο 

Κυβερνήτης) και το πλήρωµα παγιοποιούν την ανατροφή τους, ενθαρρύνονται και 

βελτιώνονται. Οι αποτελεσµατικοί διοικητές  χρησιµοποιούν την εξουσία τους, είναι οι 

τελικά υπεύθυνοι αλλά δεν είναι στο κενό. Συµπεραίνουν τις ενέργειες του πληρώµατος, 

αξιολογούν τις επιλογές τους, αποφασίζουν και ενεργούν. 

Όταν παρουσιάζονται διαφωνίες αυτές επιλύονται γρήγορα και µε ασφάλεια ακόµη 

και αν αυτό απαιτεί το σταµάτηµα ενός ελιγµού µέχρι την λύση της διαφωνίας. Οι 

τεχνικές λήψης αποφάσεων ενισχύονται σε αυτόν τον τύπο περιβάλλοντος όπου το 

πλήρωµα µπορεί να βοηθήσει τον κυβερνήτη µε µια απόφαση ή να βοηθήσει 

προσφέροντας  λύσεις σε περιόδους που επέρχεται κορεσµός του στόχου. Η κατάλληλη 

κατανοµή του φόρτου εργασίας, ως λειτουργία του CRM, είναι ουσιαστική για την 

εξισορρόπηση της ασφάλειας στους στόχους του πιλοτηρίου. 

Το πόσο καλά το πλήρωµα διαχειρίζεται τα απρόβλεπτα γεγονότα ή τις 

καταστάσεις ανάγκης είναι ένα πικρό τεστ για το πόσο αποτελεσµατικά υιοθετούν 

την ηγεσία του πληρώµατος και το κλίµα που υπάρχει µε την  νοοτροπία του 

πληρώµατος. 

Τα αποτελεσµατικότερα πληρώµατα είναι αυτά που συµµετέχουν σε ένα εκτενή 

προγραµµατισµό πριν την αποστολή, ενηµερώνονται και κάνουν δοκιµή/πρόβα. Η 

πρόβα µπορεί να είναι σε ένα simulator ή πιο απλά, ‘’πετώντας’’ την αποστολή, µε µια 

χρονολογική σειρά στον αεροναυτιλιακό χάρτη µέσα  στην αίθουσα ενηµέρωσης. Το να 

ενισχύει κανείς την κατάσταση της επίγνωσης της επικρατούσας κατάστασης για όλο το 

πλήρωµα, είναι πολύ ουσιαστικό  για µια καλά- λαδωµένη µηχανή. 

Η θετική επικοινωνία  µε τις ανακοινώσεις και την ανατροφοδότηση, βελτιώνουν την 

επίγνωση της επικρατούσας κατάστασης. Και το ποιο σπουδαίο είναι, όταν ένα µέλος 

χάσει την επίγνωση της επικρατούσας κατάστασης, είναι επιτακτικό για αυτόν να το 

ανακοινώσει , για να µπορέσει να την επαναοικοδοµήσει και να επανασυνδεθεί µε το 

πλήρωµα µέσα στο αεροσκάφος παρά να “κρέµεται µαχαιρωµένος” προσπαθώντας να 

προφτάσει. 
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Πάνω απ’ όλα, κάντε τα ακόλουθα :  

Πετάτε το αεροσκάφος. 

Πλοηγήστε το.  

Επικοινωνήστε.  

Δώστε προτεραιότητα στους στόχους.  

Πάρετε αποφάσεις με αποδεκτό βαθμό κινδύνου.  

Κάντε κατανομή του φόρτου εργασίας και  

Ακούστε. 

 


