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“επαναλαμβανόμεν

ες συμπεριφορές 

που βασίζονται σε 

μη ρεαλιστικές 

εκτιμήσεις μπορούν 

να παράγουν 

πρακτικές πτήσης 

που είναι 

επικίνδυνες, συχνά 

παράνομες, και θα 

οδηγήσουν τελικά 

σε ατυχήματα” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Το να πετάς χωρίς 

το προβλεπόμενο 

fuel reserve 

σημαίνει: 

υπερεμπιστοσύνη, 

έλλειψη ή λάθος 

σχεδιασμό της 

πτήσης, ή τέλος 

στην ηθελημένη 

παραβίαση των 

κανονισμών. ” 

 

 

 

Οι χειριστές ελικοπτέρων, ιδίως αυτοί που θεωρούνται έμπειροι, προσπαθούν να 

ολοκληρώσουν τη πτήση τους, όπως την έχουν σχεδιάσει, να πετύχουν τους 

χρόνους και τα σημεία που έχουν σχεδιάσει, πολλές φορές να ευχαριστήσουν 

τους επιβαίνοντες και γενικά να δείξουν έναν επαγγελματισμό. Η βασική αυτή 

συμπεριφορά μπορεί να έχει δυσμενή επίδραση στην ασφάλεια και μπορεί να 

επιβάλει μια μη ρεαλιστική εκτίμηση των δεξιοτήτων πτήσης κάτω από 

στρεσογόνες καταστάσεις.  

Ακόμα χειρότερα, επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές που βασίζονται σε μη 

ρεαλιστικές εκτιμήσεις μπορούν να παράγουν πρακτικές πτήσης που είναι 

επικίνδυνες, συχνά παράνομες, και θα οδηγήσουν τελικά σε ατυχήματα.  

Παρακάτω δίνουμε 12 από τις πιθανές, ενδεχομένως, επικίνδυνες τάσεις ή 

συμπεριφορές: 

1. Αντίδραση στις κοινωνικές πιέσεις – Εδώ εννοούμε ότι η με βάση τις 

συναισθηματικές επιρροές από τους ομοιόβαθμούς, ή/και τους 

συναδέλφους αντίδραση ή ενέργεια έχει ως αποτέλεσμα την κακή λήψη 

αποφάσεων αντί της αντικειμενικής εκτίμησης μιας κατάστασης. 

2. Διανοητική Αντοχή - Η αδυναμία να αναγνωρίσουμε και να 

αντιμετωπίσουμε τις αλλαγές σε μια κατάσταση που είναι διαφορετική 

από τις αναμενόμενες, ή από αυτές που έχουμε προγραμματίσει. Οπτικές 

αυταπάτες και παρόμοιοι ακουστικοί ήχοι, όταν συμβαίνουν στην "λάθος" 

ώρα,  οδηγούν συχνά σε λάθη. 

3. Η βιασύνη του να γυρίσω πίσω - Αυτή η «ασθένεια», είναι κοινή 

μεταξύ των χειριστών. Θολώνει το μυαλό και εξασθενίζει την κρίση, 

προκαλώντας μία προσήλωση στον αρχικό στόχο ή προορισμό, 

συνδυάζεται δε και με πλήρη περιφρόνηση για τους εναλλακτικούς 

τρόπους δράσης. 

4. Το σύνδρομο της μικρής γωνίας κατολίσθησης – Η τάση που έχουμε 

να πετάμε χαμηλότερα από το ίχνος μιας κανονικής προσέγγισης, χωρίς 

να σκεφτόμαστε τις συνέπειες μιας κράτησης κινητήρα, ή κάποιας άλλης 

βλάβης που χρειάζεται για να αντιμετωπισθεί, κατάλληλο ύψος.  

5. Το σύνδρομο της χαμηλής πτήσης – Η τάση που έχουμε να πετάμε 

πολύ χαμηλά, για να διαπιστώσουμε ότι τελικά μπορούμε να αποφύγουμε 

τα εδαφικά εμπόδια ! 

6. Συνέχιση της πτήσης με κανόνες VFR όταν οι συνθήκες είναι IMC 

– Η κατάσταση που μπορεί να περιέλθουμε όταν δεν προβλέπουμε τον 

καιρό και όταν δεν έχουμε εμπιστοσύνη στα όργανα.  

7. ‘’Τρέχοντας’’ πίσω από το ελικόπτερο – Το να επιτρέπουμε τα 

γεγονότα ή τις καταστάσεις να ελέγχουν ή να επηρεάζουν τις ενέργειές 

μας, ενώ θα πρέπει να συμβαίνει το αντίθετο. 

 

 



 

 
 

 

Η βιασύνη του να 

γυρίσω πίσω- 

Αυτή η «ασθένεια», 

είναι κοινή μεταξύ 

των χειριστών. 

Θολώνει το μυαλό 

και εξασθενίζει την 

κρίση, 

προκαλώντας μία 

προσήλωση στον 

αρχικό στόχο ή 

προορισμό, 

συνδυάζεται δε και 

με πλήρη 

περιφρόνηση για 

τους εναλλακτικούς 

τρόπους δράσης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΣΤΡΑΤΟΥ 
Μια ανεπίσημη 

ιστοσελίδα 
http://armyaviation.wordpress.com 
 

 
 
 

 

 

8. Απώλεια της αντίληψης της επικρατούσας κατάστασης – Είναι 

ακόμη μία κατάσταση του ‘’τρέχω πίσω από το ελικόπτερο’’, της οποίας 

το τελικό αποτέλεσμα είναι ότι δεν ξέρεις που βρίσκεσαι, και αδυνατείς 

να διακρίνεις τις καταστάσεις που σε αποπροσανατολίζουν ή σε οδηγούν 

σε λάθος αποφάσεις. 

9. Πτήση χωρίς επαρκές εφεδρικό καύσιμο – Τα γνωστά fuel reserves 

ανάλογα του αν είσαι VFR ή IFR. Γενικά οφείλεται στην 

υπερεμπιστοσύνη, στην έλλειψη ή σε λάθος σχεδιασμό της πτήσης, ή 

τέλος στην ηθελημένη παραβίαση των κανονισμών. 

10. Κάθοδος χαμηλότερα από τα επιτρεπόμενα ελάχιστα ύψη πτήσης 

– Αυτή η τάση πολλών να πετούν ξυστά με το έδαφος, για να αποδείξουν 

τι; Μάλλον δεν είναι τόσο ‘’έξυπνοι’’ για να καταλάβουν ότι πετούν μέσα 

στην περιοχή του ‘’πεθαμένου’’. 

11. Πτήση έξω από τα περιθώρια του φακέλου πτήσης του 

ελικοπτέρου- Μια αδικαιολόγητη σιγουριά από την (συνήθως 

λανθασμένη) πεποίθηση ότι οι δυνατότητες επιδόσεων του ελικοπτέρου 

πληρούν τις απαιτήσεις που επιβάλλονται από τις (συνήθως 

υπερεκτιμάται) μεγάλες ικανότητες του χειριστή. 

12. Ελλιπής Οργάνωση-Σχεδιασμός πτήσης- Μη πλήρεις επιθεωρήσεις 

πριν από την πτήση, διαδικασίες όχι με βάση το check list, κ.λπ. – Ο  

χειριστής επαφίεται στην μνήμη του (τα κάνω όλα απέξω), που συνήθως 

υπερεκτιμάται), λόγω κυρίως ότι η αποστολή είναι αποστολή ‘’ρουτίνας’’ 

και είναι εξοικειωμένος με αυτή. 

 

Όλοι οι έμπειροι χειριστές έχουν πέσει θύματα, ή έχουν μπει στον πειρασμό – σε 

κάποια στιγμή της πτητικής τους καριέρας - να μπουν στο τρυπάκι να κάνουν μία ή 

περισσότερες από τις 12 παραπάνω επικίνδυνες τάσεις ή συμπεριφορές. 

Ευτυχώς που αυτές είναι φυσιολογικά λάθη που εύκολα αναγνωρίζονται και υπάρχει 

η δυνατότητα να αποφευχθούν. 

 

 

 

Προσπαθήσαμε να αποδώσουμε το σημείωμα αυτό με τον πρωτότυπο τίτλο Twelve Operational Pitfalls for Helicopter 

Pilots που είναι μια έκδοση της International Helicopter Safety Team (IHST), έναν οργανισμό που προάγει την Ασφάλεια 

Πτήσεων και εργάζεται για τη μείωση των αεροπορικών ατυχημάτων. Ο οργανισμός αυτός ιδρύθηκε το 2005 μετά από 

συνδυασμένες προσπάθειες κυβερνήσεων και αεροπορικών εταιρειών και ασχολείται με τους παράγοντες/θέματα που 

επηρεάζουν τα μη αποδεκτά ατυχήματα ελικοπτέρων, με σκοπό να μειώσει κατά 80% τα ατυχήματα των ιδιωτικής χρήσης 

ελικοπτέρων παγκοσμίως μέχρι το 2016. 

Περισσότερες πληροφορίες για την IHST, τις αναφορές της, τα εργαλεία Ασφαλείας Πτήσεων, και πολλά άλλα, μπορεί 

κανείς να βρεί στην ιστοσελίδα 

 http://www.ihst.org, αλλά και στη σελίδα του στο Facebook http://www.facebook.com/pages/International-Helicopter-

Safety-Team-IHST/150529738351608 

 

http://armyaviation.wordpress.com/
http://www.ihst.org/portals/54/Classic_Pitfalls1.pdf
http://www.ihst.org/portals/54/Classic_Pitfalls1.pdf
http://www.ihst.org/

