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                      H ΕΩΣΕΡΙΚΗ TEXNH ΣΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ ΠΣΗΗ 1 

Έρεηε  πνηέ αηζζαλζεί ηελ εθηπθισηηθή θσηεηλόηεηα ηεο - ζρεδόλ- ηειεηόηεηαο ζην 

πηινηήξην; Θα επηζπκνύζαηε λα κάζεηε ηελ γλώζε πνπ απνθηάηαη κε ζθιεξό ηξόπν ε 

νπνία ζπλδέεη ηνπο ειίη (εθιεθηνύο) ρεηξηζηέο ; Η ζύγρξνλε ςπρνινγία θαη λεπξνινγία 

έρεη δηαπηζηώζεη όηη νη εηδηθνί είλαη πξαγκαηηθά δηαθνξεηηθνί από ηνπο κέζνπο 

εθηειεζηέο. Απηή ε νπζηαζηηθή δηαθνξά δελ κπνξεί λα θαλεί εύθνια δηόηη είλαη κέζα 

ζηα κπαιά καο. Γελ είλαη ηαιέλην ή ηύρε. 

Είναι η εζυηεπική ηέσνη ηος Airmanship (ικανόηηηαρ πηήζηρ.) 

Απηόο ν ηζηνρώξνο δελ ζα ζε κάζεη πώο λα πεηάο. Αιιά, αλ είζαη ρεηξηζηήο, ζα ζε 

“ζπξώμεη” πνην θνληά γηα λα αγγίμεηο ηελ πξνζσπηθή αεξνλαπηηθή ηειεηόηεηα. Απηόο 

είλαη έλαο πξνζσπηθόο νδεγόο γηα λα νμύλεη ηελ ρεηξηζηηθή ζνπ εκπεηξία πνπ κεξηθέο 

απνδεδεηγκέλεο ηερληθέο θαη ερεξέο εζσηεξηθέο ηδέεο, είλαη κεηαθξαζκέλεο ζε 

ζπγθεθξηκέλνπο όξνπο ηνπ πηινηεξίνπ. 

Τα πεξηζζόηεξα αεξνπνξηθά βηβιία θαη άξζξα πεξηνδηθώλ δίλνπλ έκθαζε ζηα 

“καζήκαηα πηήζεσλ” κεηά από ζαλαηεθόξα πεξηζηαηηθά αληηγξάθνληαο αζπλαίζζεηα 

ηελ άπνςε ηεο ςπρνινγίαο ε νπνία έρεη εμεηάζεη πεξηζζόηεξν 

αλεπηηπρείο/αθαηάιιεινπο αλζξώπνπο από όηη εηδηθνύο θαη ληθεηέο. Τα γλσζηηθά 

εξεπλεηηθά πεξηνδηθά αλαθέξνληαη ζπρλόηεξα ζε κειέηεο ξαγηζκέλεο ινγηθήο , ζρεδόλ 

6 θνξέο πεξηζζόηεξν, από όηη ζε κειέηεο επηηπρνύο ινγηθήο. 

Σαλ ελαιιαθηηθή πξνζέγγηζε ζα θνηηάμνπκε πξνο ηα επάλσ γηα λα δνύκε ηη κπνξνύλ λα 

καο δηδάμνπλ νη εμεηδηθεπκέλνη εηδήκνλεο. Απηό απνδεηθλύεη όηη ππάξρνπλ πνιύ 

πεξηζζόηεξα κέξε λα θνηηάμεηο γηα “καζήκαηα πηήζεο” από ην λα θνηηάδεηο ηα 

ζηξαβσκέλα ζπληξίκκηα ελόο α/θνπο ζε κηα ηξύπα ζην έδαθνο πνπ βγάδνπλ θαπλό. 

Μέξνο ηνπ επίζεκνπ πιαηζίνπ απηνύ ηνπ ηζηνινγίνπ είλαη ν λένο θαη ηζρπξόο θιάδνο 

γλώζεο πνπ απνθαινύκε θεηική τςσολογία. Σην παλεπηζηήκην Φάξβαξλη ε 

ςπρνινγία 1504 (εηζαγσγή ζηελ ζεηηθή ςπρνινγία), είλαη ε δεκνθηιέζηεξε ζεηξά 

καζεκάησλ ζηνλ θαηάινγν. Ο εθπαηδεπηήο απηώλ ησλ αζθπθηηθά γεκάησλ αηζνπζώλ, 

Dr. Tal D. Ben-Shahar, ζηελ πξώηε ηνπ δηάιεμε ην θζηλόπσξν ηνπ 2006, ηόληδε όηη, 

                                                             
1 Από τη πολφ καλή ιςτοςελίδα http://www.pilotpsy.com/ του Dave English  

 

http://www.talbenshahar.com/
http://www.pilotpsy.com/
http://www.daveenglish.com/dave/index.html
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κεηξώληαο ηα ζέκαηα πνπ πεξηιάκβαλαλ ηα ςπρνινγηθά πεξηνδηθά (γηα πεξηζζόηεξα 

από 30 ρξόληα), είρε δηαπηζηώζεη όηη πεξηιάκβαλαλ:  

5584 άξζξα πνπ αλαθέξνληαλ ζην θςμό, αιιά κόλν 415 αλαθέξνληαλ ζηελ σαπά. 

Υπάξρνπλ 41.416 άξζξα γηα ηελ ανηζςσία αιιά κόλν 1.710 γηα ηελ εςηςσία.  

Υπάξρνπλ 54.040 άξζξα πνπ εμεηάδνπλ ηελ καηάθλιτη αιιά κόλν 2.582 πνπ 

εμεηάδνπλ ηελ ικανοποίηζη ηηρ ζυήρ.  

Απηό είλαη κηα απνθαξδησηηθή αλαινγία 21:1 ηεο κειέηεο ηνπ θαθνύ παξά ηνπ αγαζνύ. 

Η θεηική τςσολογία κειεηά κηα αθαδεκατθά παξακειεκέλε πιεπξά ηεο αλζξώπηλεο 

θύζεο, όρη ηελ αλώκαιε ή πξνβιεκαηηθή, αιιά ηνπ πσο νη κέζνη άλζξσπνη γίλνληαη 

ζπνπδαίνη θαη πσο κηα θπζηνινγηθή δσή κπνξεί λα μνδεπηεί κε επηπρία. 

Απηό δελ είλαη ε ςπρνινγία ηειενπηηθνύ ζόνπ γηα λα αηζζαλζείο θαιά αιιά, κηα 

πξαγκαηηθή ζηέξεα επηζηήκε κε αιεζηλά ζηέξεα απνηειέζκαηα. Απηόο ν ηζηνρώξνο 

εμεξεπλά θαη εμεγεί ηα “δεζηά ξεύκαηα αέξνο πνπ ζε αλεβάδνπλ” ζηελ  αλώηεξε 

αλζξώπηλε δπλαηόηεηα. Η αζιεηηθή ςπρνινγία  έρεη κειεηήζεη από θαηξό πσο νη 

αζιεηέο βειηηώλνληαη θαη ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ γλώζε ηνπο όηαλ απηό αξκόδεη. 

Δπίζεο ζθηαγξαθήζακε από ηελ εθηελή πξόζθαηε επηζηεκνληθή έξεπλα ζηελ εηδηθή 

απόδνζε, πνηεο είλαη νη ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμύ ηνπ εξαζηηέρλε θαη ηνπ 

εηδηθεπκέλνπ επαγγεικαηία ζηηο πεξηζζόηεξεο δξαζηεξηόηεηεο. Δίλαη κηα απόζηαμε ηεο 

θπόνηζηρ θαη ηνπ πνεύμαηορ από ρεηξηζηέο, αζιεηέο, αζηξνλαύηεο, λαπηηθνύο, 

ρεηξνπξγνύο, νδεγνύο αγώλσλ απηνθηλήησλ, επηζηήκνλεο λεπξνινγίαο, ςπρνιόγνπο, 

θηινζόθνπο θαη ίζσο ζην πην εληππσζηαθό από όια ηηο πνιεκηθέο ηέρλεο (martial arts). 

Είναι μια πποζπάθεια να μελεηήζοςμε ηην καηάζηαζη ηος μςαλού ενόρ 

δεξιοηέσνη σειπιζηή. 

Υπάξρνπλ κεξηθά εξγαιεία γηα λα γίλεηο ν ρεηξηζηήο πνπ πάληνηε ήζειεο λα γίλεηο, 

κεξηθά εξγαιεία γηα λα δεκηνπξγήζεηο ηελ δσή πνπ ζέιεηο πεξηζζόηεξν γηα λα δήζεηο. 

Τν βξαβείν είλαη πειώξην. Τν κόλν πξαγκαηηθό θόζηνο  είλαη ε επέλδπζε  ηνπ ρξόλνπ 

ζνπ. 

Inner ?    Εζυηεπική; 

Επεςνούμε ηον ζημανηικόηεπο εναέπιο σώπο ηηρ αεποποπίαρ, ηα 15 εκαηοζηά 

μεηαξύ ηυν αςηιών ηος σειπιζηή. Η λέα ηερλνινγία εγθεθαιηθήο απεηθόληζεο θαη ε 
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πξνεγκέλε έξεπλα λεπξνινγίαο αξρίδνπλ λα θαηαλννύλ απηά, πνπ θάπνηε ήηαλ κε 

αλαγλσξίζηκα, ηα λεπξσληθά λεθειώκαηα κέζα ζην θξαλίν καο. Ο αλζξώπηλνο 

εγθέθαινο απνηειείηαη από  100 δηζεθαηνκκύξηα θύηηαξα, πεξίπνπ όζνο ν αξηζκόο ησλ 

αζηεξηώλ ηνπ γαιαμία, ηα νπνηα ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο δπλακηθά κε 1 

ηξηζεθαηνκκύξην ζπλάςεηο (ζπλδέζεηο). 

Απίζηεπηα πεξίπινθν. Η πην ζύλζεηε θαηαζθεπή πνπ γλσξίδνπκε. 

Δληνύηνηο, απηό είλαη κηα ζπλαξπαζηηθή ζηηγκή ζηελ ηζηνξία  δεδνκέλνπ όηη όιν θαη 

πεξηζζόηεξν γλσξίδνπκε πσο ιεηηνπξγεί ν εγθέθαινο καο θαη πσο κπνξνύκε λα 

βειηηώζνπκε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ αηόκνπ. Έλαο πνιύ γλσζηόο θαζεγεηήο ηεο θιηληθήο 

λεπξνινγίαο είπε όηη …. “ηελ ηειεπηαία δεθαεηία κάζακε πεξηζζόηεξα γύξσ από ην 

κπαιό από όηη κάζακε ζηα πξνεγνύκελα 200 ρξόληα”. 

Απηό είλαη έλα πξνζσπηθό “εζσηεξηθό” ηαμίδη κε ζηόρν ηελ απέξαληα απμαλόκελε 

απόδνζε ζην πηινηήξην. Όινη είκαζηε εμνηθεησκέλνη  κε ηελ θαηαλόεζε ηνπ ζηόρνπ ηεο 

πηήζεο πνπ είλαη  λα πάκε κε αζθάιεηα από ην ζεκείν Α ζην ζεκείν Β. Υπάξρνπλ κηα 

“θαξαβηά” βηβιία  αεξνλαπηηιίαο, αεξνδπλακηθήο θαη ζπζηήκαηα αεξνζθαθώλ πνπ ζα 

καο βνεζήζνπλ ζε απηό ην ζηόρν. Γίλνπκε γξαπηέο εμεηάζεηο θαη πεξλάκε ηα flight tests 

δείρλνληαο όηη έρνπκε ηελ γλώζε θαη ηελ ηθαλόηεηα λα εθηειέζνπκε ηνλ “εμσηεξηθό” 

ζηόρν κέζα ζε νξηζκέλα αζθαιή πξόηππα.  

Δληνύηνηο ηα αεξνπιάλα εμαθνινπζνύλ λα ζπληξίβνληαη. Οη ρεηξηζηέο “αλνίγνπλ 

ηξύπεο”. 

Μπείηε ζηο εζυηεπικό παισνίδι. Απηό πνπ παίδεηαη κέζα ζην κπαιό ηνπ αεξνπόξνπ 

είλαη έλαο ρνξόο από ζθάικαηα ζπγθέληξσζεο, αδύλαηεο απνθάζεηο, ιάζε ζηελ 

εθηέιεζε θαη ηα απαγνξεπηηθά κέζα καο πνπ είλαη νη θαθέο ζπλήζεηεο. Δίλαη ε έλαξμε 

ελόο ηαμηδηνύ καθξηά από ηελ επαγγεικαηηθόηεηα ηνπ ρεηξηζηή πνπ δελ ζηνρεύεη ζηελ 

ηειεηόηεηα ηεο αεξνπνξίαο θαη ηεο δσήο. Τν εζσηεξηθό ηαμίδη κπνξεη λα είλαη ην 

καθξύηεξν αιιά ην πεξηζζόηεξν ηθαλνπνηεηηθό πνπ κπνξνύκε λα αλαιάβνπκε.  

Δλώ ε δηαρείξηζε ησλ πόξσλ ηνπ πιεξώκαηνο ( CRM ), κηιά γηα ηελ δηαρείξηζε πνιιώλ 

εμσηεξηθώλ ζηνηρείσλ, ην εζσηεξηθό πέηαγκα είλαη ε εμηζνξξόπεζε ησλ δεμηνηήησλ 

καο,  ηεο γλώζεο, ηνπ κπαινύ, ηνπ ζώκαηνο, ησλ νλείξσλ θαη ηεο ςπρήο κε ζηόρν λα 

γίνοςμε ένα με ηο θηεπό, να γίνοςμε ένα με ηον άνεμο. 
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 Art ?  Σέσνη ; 

Όηαλ ιέκε ηέρλε δελ ελλννύκε λα ηνπνζεηήζνπκε άδεηα παθέηα ηζηγάξα κπξνζηά ζην 

γπκλό άγαικα ηνπ George Washington αιιά κάιινλ γηα ηελ ηέρλε ηεο επξύηεξεο 

έλλνηαο ηεο ηθαλόηεηαο θαη ηεο δεκηνπξγηθήο θαληαζίαο πνπ απνθηηνύληαη από ηελ 

παξαηήξεζε, ηελ κειέηε θαη ηελ εκπεηξία. 

Δίλαη ε ειιεληθή ηδέα ηεο ηέρλεο (Techne) πνπ θαιύπηεη ηελ ηέρλε (art) θαζώο επίζεο 

θαη ηα ινγηθά ζηνηρεία ηεο ρεηξνηερλίαο (craftsmanship). 

Σαλ ρεηξηζηέο μνδεύνπκε πνιύ ρξόλν γηα λα κειεηήζνπκε ηα κεκνλσκέλα ζηνηρεία ηεο 

πηήζεο αιιά δελ μνδεύνπκε πνιύ ρξόλν γηα λα ζθεθηνύκε πσο κπνξνύκε λα γίλνπκε 

θαιύηεξνη. Υπάξρεη κηα πξαγκαηηθή ηέρλε γηα λα ελζσκαησζνύλ νη πνιιέο 

δηαθνξεηηθέο δεμηόηεηεο πνπ απαηηνύληαη από έλα ζύγρξνλν αεξνπόξν. Τν πέηαγκα δελ 

κπνξεί λα αλαγλσξηζηεί σο ηέρλε από ηνπο εξαζηέο ηεο κνπζηθήο  θαη ηνπ κπαιέηνπ 

αιιά, αλεκνπνξώληαο ζηα ζεξκηθά ξεύκαηα ηεο εξήκνπ, ή πξνζγεηώλνληαο έλα 

πδξνπιάλν ζε θπκαηηζκέλε ζάιαζζα, ή παξαθνινπζώληαο ηηο επηδείμεηο ησλ Blue 

Angels, είλαη αξθεηή απόδεημε γηα κέλα όηη ε πηήζε πξαγκαηηθά είλαη ηέρλε. 

Δίκαζηε πνιύ θαιά θαηαξηηζκέλνη ηερλίηεο. Τν πέηαγκα ηνπ αεξνπιάλνπ είλαη 

αηέιεησηα πξνθιεηηθό, δηαθνξεηηθό θάζε θνξά πνπ απνγεηώλεζαη. Δπεηδή ην πέηαγκα 

είλαη ηέρλε απηό ζεκαίλεη όηη πνηέ δελ πξέπεη λα ζηακαηήζνπκε λα καζαίλνπκε 

δεδνκέλνπ όηη θαηαιαβαίλνπκε  όηη ε επίηεπμε κηαο πιήξσο ηέιεηαο πηήζεο είλαη 

αδύλαηε. 

Οη πεξηζζόηεξνη από εκάο έρνπλ πεηάμεη κε έλαλ θαθνκνίξε  κα…….θα πνπ μέξεη θάζε 

ιέμε θαη θάζε παξάγξαθν ηνπ εγρεηξηδίνπ πηήζεο αιιά, ζην ηέινο ηεο εκέξαο πξέπεη λα 

ζεσξεζεί ζαλ ρεηξηζηήο θαηώηεξνο ηνπ κέζνπ όξνπ. Γελ έδεημε θακηά επειημία, θακηά 

θαιιηηερλία. Απηνί νη θησρνί άλζξσπνη, ρξσκαηίδνπλ κε αξηζκνύο κε πξνβιέςηκα  

ιππεξά απνηειέζκαηα ελώ ζα έπξεπε λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην αεξνλαπηηθό θνπηί κε ηα 

ρξώκαηα θαη νκαιά λα δσγξαθίδνπλ όηη βιέπνπλ κπξνζηά ηνπο. 

Τν πςειόηεξν επίπεδν ηνπ πεηάγκαηνο είλαη λα πεηάο ζηα ύςε πάλσ από ηα βηβιία γηα 

λα γίλεηο έλαο ελαέξηνο θαιιηηέρλεο ρνξεύνληαο κε ηα ζύλλεθα. 

Airmanship?     Ικανόηηηα πηήζηρ ; 

Όινη νη ρεηξηζηέο θαηαιαβαίλνπλ ηη ζεκαίλεη airmanship αθόκε θαη αλ δελ κπνξνύλ λα 

εξκελεύζνπλ ηηο ιέμεηο.  
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Airmanship είλαη ν ηζρπξόο ζπλδπαζκόο γλώζεο, ηθαλόηεηαο, ζπλεηδεηνπνίεζεο θαη 

πεηζαξρίαο ελ δξάζε πνπ θάλεη ηελ δηαθνξά κεηαμύ ρεηξηζηώλ θαη επηβαηώλ.  

Δίλαη ε θνηλή θιεξνλνκηά καο κε ηα πνπιηά θαη ηνπο λαπηηθνύο. Σπλδέεη ηνπο παιηνύο 

θπβεξλήηεο κε ηνπο 500 επηβάηεο, κε ηνπο λένπο καζεηέο  ζηα κνλνζέζηα αλεκόπηεξα. 

Σπλδέεη ηνπο ρεηξηζηέο ησλ δηαζηεκόπινησλ θαη ησλ Piper Cubs, ηνπο ρεηξηζηέο ησλ 

καρεηηθώλ κε ηνπο ρεηξηζηέο ησλ ειηθνπηέξσλ. 

Είναι η γλςκιά κενηπική οςζία ηυν σειπιζμών. 

Τα πξνβιήκαηα κε ην airmanship είλαη ζπρλά ζηνλ ππξήλα ηνπ 80% θαη πιένλ ηνηο 

εθαηό ησλ αεξνπνξηθώλ αηπρεκάησλ πνπ επζύλνληαη γηα απηό πνπ ηώξα νλνκάδνπκε 

“αλζξώπηλνη παξάγνληεο”. Τν αθξηβέο πνζνζηό πνηθίιεη ζπλήζσο κε ην πώο 

απνθαζίδνπκε  λα θαζνξίζνπκε ηνπο αλζξώπηλνπο παξάγνληεο  αιιά, απηό ην 80% δελ 

έρεη αιιάμεη θαη πνιύ από ηνλ II παγθόζκην πόιεκν. Δίλαη ε ίδηα  ηζηνξία κε ηo παιηό 

seamanship  (λαπηνζύλε).  

Μεξηθέο θνξέο ην Δζληθό Σπκβνύιην Αζθαιείαο & Μεηαθνξώλ (NTSB), δηεξεπλώληαο 

έλα αηύρεκα ακέζσο επηζεκαίλεη όηη ε αηηία ελόο ζαλαηεθόξνπ αηπρήκαηνο είλαη 

“βαζηθό airmanship”. Ο δηεξεπλεηήο ηνπ NTSB  Steve Demco  ρξεζηκνπνίεζε απηή ηε 

θξάζε ζε έλα αηύρεκα ην 2005 ελόο ηδησηηθνύ Jet Challenger,  όηαλ ην πιήξσκα έδεημε 

πνιιά ζθάικαηα επαγγεικαηηζκνύ πξηλ θαηαζηξέςνπλ έλα ηέιεην αεξνπιάλν 

πξνζζέηνληαο όηη νη απνηπρίεο ζην airmanship πέξαζαλ απηό  ηεο  πηήζεο 101 ηεο Air 

India. 

H FAA θαζνξίδεη ην airmanship ζαλ  

“πγηή εμνηθείσζε κε ηηο αξρέο ηεο πηήζεο, ηεο δπλαηόηεηαο ηνπ ρεηξηζκνύ ηνπ 

αεξνζθάθνπο κε ηθαλόηεηα θαη αθξίβεηα ζην έδαθνο θαη ζην αέξα θαη ηεο άζθεζεο 

πγηνύο θξίζεο πνπ νδεγεί ζηελ βέιηηζηε ιεηηνπξγηθή αζθάιεηα θαη απνδνηηθόηεηα”. 

Απηό είλαη κηα θαζαξή θαη ζηέξεα αξρή.  

Ο Tony Kern, πξώελ πξντζηάκελνο  ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ θαη ζρεδηαζκνύ ηνπ  CRM 

ησλ πηινηεξίσλ ηεο Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο ησλ ΗΠΑ θαη ζπγγξαθέαο ηνπ θιαζζηθνύ 

βηβιίνπ “επαλαπξνζδηνξηζκόο ηνπ airmanship” (Redefining airmanship) πήγε αθόκε 

καθξύηεξα όηαλ έγξαςε απηό……..  

http://en.wikipedia.org/wiki/Air_India_Flight_101
http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/0070342849/ref=nosim/greataviationquo
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“Τν ζπλνιηθό airmanship ζπλδπάδεη ηελ ηερληθή θαη ηαθηηθή εκπεηξία, ηελ ηθαλόηεηα 

θαη κηα πνηθηιία από αλζξώπηλνπο παξάγνληεο ώζηε νκαιά θαη απνηειεζκαηηθά λα 

ελζσκαηώλεη ηηο ηθαλόηεηεο ηνπ ρεηξηζηή κε ηελ κεραλή ζαλ θνηλή /ζπλδπαζκέλε 

νκάδα. Τν ζπλνιηθό airmanship νδεγεί ζηελ βειηίσζε ηεο επηθξαηνύζαο θαηάζηαζεο, 

ζε ιηγόηεξα ιάζε, απμάλεη ηελ ιεηηνπξγηθή απνηειεζκαηηθόηεηα, βειηηώλεη ηελ 

εθπαίδεπζε θαη νδεγεί ζε αζθαιέζηεξεο δηαδηθαζίεο πηήζεο”. 

Οη κειέηεο έρνπλ δείμεη όηη ε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ ρεηξηζηώλ ζεσξνύλ όηη βξίζθνληαη 

πάλσ από ηνλ κέζν όξν ζην airmanship. Φπζηθά….. κηζνί από εκάο δελ είλαη. Αιιά 

κπνξνύκε λα βειηησζνύκε. Θα έξζεηε καδί κνπ γηα έλα ηαμίδη ζηελ εζσηεξηθή ηέρλε ηνπ 

Airmanship  πεηώληαο ην αεξνπιάλν θαη δηαζθεδάδνληαο κε ηελ βαξύηεηα; 

Έκπεηξνη ρεηξηζηέο κνηξάδνληαη ηηο ζθέςεηο ηνπο γηα ηελ εζσηεξηθή ηέρλε ηνπ 

airmanship. 

Κπβεξλήηεο John Wiley.2 

“Πνιινί έρνπλ γξάςεη γη’ απηό θαη πηζηεύσ όηη κπνξεη λα ππάξρεη θάπνηα ακθηβνιία όηη 

ππάξρνπλ ελαέξηνη θαιιηηέρλεο. Κάλνληαο θάπνηα δσγξαθηθή, είδα έθπιεθηνο ην πόζν 

πεηζαξρία ρξεηάδεηαη γηα λα βάιεηο ηα ρξώκαηα ζηνλ θακβά. Είλαη θάηη πεξηζζόηεξν 

από ην λα βάδεηο ην ρξώκα πάλσ ζε κηα επηθάλεηα. Οη πξαγκαηηθά θαινί δσγξάθνη είλαη 

πνιύ πεηζαξρεκέλνη θαη καζεκέλνη ζε απηό. Σε πνιιέο δε πεξηπηώζεηο επηδηώθνπλ  λα 

βειηηώζνπλ ηηο πξνζπάζεηεο ηνπο. Δελ είλαη ηθαλνπνηεκέλνη κε ηελ δηαηήξεζε ηεο 

ηθαλόηεηαο ηνπο. Θέινπλ λα ηελ εληζρύζνπλ θαη λα ηελ δηεπξύλνπλ. 

Μεηα από απηό, είλαη εύθνιν λα ην δεηο πεξπαηώληαο ζε κηα επίδεημε ηέρλεο όπνπ έλα 

επξύ θάζκα αλζξώπσλ  λνκίδνπλ όηη είλαη θαιιηηέρλεο ελώ ζηελ νπζία είλαη 

εξαζηηέρλεο, αδέμηνη θαη απαηεώλεο. Μπνξνύλ λα κηινύλ όιε ηε κέξα γηα ηελ ηέρλε 

αιιά δελ κπνξνύλ λα δείμνπλ ηέιεηα γλώζε / δεμηνηερλία.  Πξνζπαζνύλ  κε ηελ θιπαξία 

λα θξύςνπλ ηελ αληθαλόηεηα ηνπο. Καηά ζπλέπεηα ζεσξνύκε όηη νη  άλζξσπνη πνπ 

ιεξώλνληαη κε ηελ ζνθνιάηα  ηελ νλνκάδνπλ “ηέρλε”. 

                                                             
2 Ο John Wiley ήηαλ ρεηξηζηήο ηεο πνιεκηθήο αεξνπνξίαο ζην Βηεηλάκ θαη απνρώξεζε από ηελ U.S 

Airways κε 19.000 ώξεο πηήζεο θαη κε ηθαλόηεηα ζηνπο ηύπνπο Α-320, Β-707, Β-727, Β-757, Β-767, CE-

500, DC-9 θαη Lear Jet. Σπλερίδεη λα πεηά θαη λα γξάθεη γηα ηηο πηήζεηο. 
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Σηελ αεξνπνξηθή θνηλόηεηα, πηζηεύσ, όηη ππάξρνπλ τρεις νκάδεο όπσο ζε νπνηαδήπνηε 

άιιε θνηλόηεηα. Υπάξρνπλ νη χάκερ πνπ ην θάλνπλ γηα δηάθνξνπο ιόγνπο, νη νπνίνη 

είλαη ζπλήζσο ηθαλνί θαη κπνξνύλ λα επηδείμνπλ θάπνηα ηθαλόηεηα. Όπσο θάζε 

θακπύιε ζηελ θακπάλα,  απηνί είλαη κεηνλόηεηα. 

Η δεύτερη νκάδα είλαη κεγαιύηεξε. Είλαη απηνί πνπ ζέινπλ λα βειηησζνύλ θαη πνπ 

έρνπλ πεξηζζόηεξεο από ηηο βαζηθέο δεμηόηεηεο αιιά όπσο ζπκβαίλεη αλάκεζα ζε έλαλ 

ηνπηθό δσγξάθν θαη ζηνλ Leonardo Da Vinchi, ππάξρεη έλα ηεξάζηην ράζκα αλάκεζα 

ζηα ηαιέληα θαη ζηηο ηθαλόηεηεο. 

Η τρίτη νκάδα, κηθξόηεξε από απηή ησλ ράθεξο, απνηειείηαη από ηνπο ελαέξηνπο 

θαιιηηέρλεο. Είλαη ζε ζέζε λα ζπλδπάζνπλ ηελ επηζηήκε, ηελ δπλαηόηεηα, ηελ 

πεηζαξρία, ηελ ηθαλόηεηα θαη κηα κπξηάδα άιισλ ζπζηαηηθώλ ζε έλα έξγν ηέρλεο. 

Εθείλνη πνπ ηνπο βιέπνπλ λα εθηεινύλ μέξνπλ όηη είλαη παξόληεο ζε έλα κεγαιείν. 

Οη ράθεξο ηξνκνθξαηνύληαη , ε δεύηεξε νκάδα εκπλέεηαη αιιά θνβάηαη. Η ηξίηε νκάδα, 

νη θαιιηηέρλεο, θαίλνληαη κε θαηάπιεμε θαη ζαπκαζκό γλσξίδνληαο ηελ πξνζπάζεηα 

πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα ππεξέρνπλ”. 

 

 


