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Το να αντιμετωπίζουμε τα σύρματα ως κάτι μικρό και επουσιώδες θέμα είναι η 

λάθος νοοτροπία για έναν χειριστή αεροπορικού μέσου 

ΓΕΝΙΚΑ 

Μια πιο χρήσιμη αντιμετώπιση θα ήταν να αντιμετωπίζουμε τα καλώδια 
μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και αυτά των τηλεφωνικών γραμμών ως κάτι 
επικίνδυνο και άγνωστο εχθρό, αόρατο, πανταχού παρόντα, να κρύβονται ανάμεσα 
στις κορυφές των δένδρων, να διέρχονται πάνω από κοιλάδες και πάντα τεντωμένα 
για να ξεσκίσουν μάζες από κράματα αλουμινίου, πλαστικού και ανθρώπινες 
σάρκες. 

 

Η πρόσκρουση πάνω σε σύρματα είναι ο κύριος κίνδυνος για τις χαμηλές πτήσεις, 
καθώς και μια διαρκής αιτία τραυματισμών, θανάτων και καταστροφών. 
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Οι αριθμοί των ατυχημάτων από πρόσκρουση σε καλώδια και σύρματα 
κυμαίνονται κάθε χρόνο.  

Το 2016, μία  πολύ κακή χρονιά, για την αεροπορική κοινότητα,  συνέβησαν  14 
ατυχήματα (έξι από αυτά με ελικόπτερα), με ένα θάνατο και 11 τραυματισμούς. 

Το 2017, σημειώθηκαν πέντε ατυχήματα, με έναν θάνατο (του πιλότου) και χωρίς 
τραυματισμούς. 

Για τους περισσότερους ιδιώτες χειριστές, η καλύτερη πρακτική είναι το ‘’μη 
πετάς όπου υπάρχουν καλώδια και σύρματα’’, αλλά για όλους τους επαγγελματίες 
χειριστές ελικοπτέρων και ελαφρών αεροσκαφών, είναι ένα περιβάλλον που θα 
πρέπει να το ξέρουν και να το αντιμετωπίζουν κατάλληλα. 

Σύμφωνα με τον Robert Feerst, ιδιοκτήτη της wire strike consultancy Utilities 
Aviation Services: 

 Το 52 % των προσκρούσεων σε καλώδια, έγινε από χειριστές που είχαν 
εμπειρία, πάνω από 5.000 ώρες πτήσεως. 

 Το 40% των προσκρούσεων έγινε σε περιοχές που οι χειριστές που είχαν το 
ατύχημα, ήξεραν ότι στην περιοχή υπήρχαν καλώδια. 

 Το 60% των προσκρούσεων σε καλώδια, είχαν θανατηφόρα αποτελέσματα. 

Σύμφωνα με  τον Dale South, Διευθυντή Τυποποιήσεως της Civil Aviation Safety 
Authority CASA: 

Οι πτήσεις ελέγχου της περιοχής που θα αεροψεκασθεί , που συνήθως γίνονται 
δύο φορές, μία πριν την έναρξη του αεροψεκασμού και μία στο τέλος, είναι 
εκείνες οι διελεύσεις που τα περισσότερα ατυχήματα συμβαίνουν. 

ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΟΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΕΙ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ 
ΜΑΤΙ 

Στη σειρά σεμιναρίων που δίνει ο Robert Feerst, με τίτλο Flying in the wire 
environment, τονίζεται ότι τα καλώδια και τα ηλεκτροφόρα σύρματα πρέπει να 
θεωρούνται ως μία αόρατη απειλή. 

Άλλα σημεία από τα σεμινάρια του ιδίου: 

Πολλοί παράγοντες τα καθιστούν αόρατα, ακόμη και για ένα έμπειρο 
πλήρωμα. 
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Μερικοί από αυτούς είναι: 

 Οι ατμοσφαιρικές συνθήκες 
 Η εργονομική κατάσταση του πιλοτηρίου του αεροπορικού μέσου. 
 Η κατάσταση των αλεξήνεμων (βρώμικα, με γρατζουνιές κ.λπ) 

 Η γωνία παρατήρησης του εξωτερικού χώρου. 
 Η θέση του ήλιου. 
 Οι οπτικές παραισθήσεις. 
 Η ικανότητα των χειριστών να ελέγχουν το εξωτερικό περιβάλλον και η 

οπτική τους οξύτητα. 
 Ο φόρτος εργασίας μέσα στο πιλοτήριο. 
 Η κάλυψη των καλωδίων από την υπάρχουσα βλάστηση. 

Τα παλιά καλώδια και σύρματα δύσκολα ανιχνεύονται επειδή το χρώμα τους 
αλλάζει με τα χρόνια. Τα καλώδια για παράδειγμα από χαλκό, με τον καιρό, 
παίρνουν ένα πρασινωπό χρώμα και  πολύ εύκολα ‘’κρύβονται’’ μέσα στην 
υπάρχουσα  βλάστηση.  

Ορισμένοι πυλώνες μεταφοράς υψηλής τάσης, βάφονται με γκρι χρώμα για να 
συνδυάζονται με το περιβάλλον. Καλό για τους κατοίκους της περιοχής, κακό 
όμως για τους χειριστές. 

Ένα καλώδιο μπορεί να είναι άμεσα ορατό όταν κάποιος το δει από την μία 
κατεύθυνση, αλλά το ίδιο και την ίδια στιγμή να είναι τελείως αόρατο, όταν το δει 
από άλλη κατεύθυνση. 

Η ακριβής θέση κάποιων καλωδίων μπορεί να ΄΄αλλάζει΄΄ κατά τη διάρκεια της 
μέρας, λόγω της αλλαγής της θεοκρασίας και κάποιες περιόδους να είναι 
τεντωμένο ενώ κάποιες άλλες να κάνει κοιλιά. 

Ακόμη και σε μια συννεφιασμένη μέρα, το μπλε του ουρανού, αλλάζει ένταση, 
γεγονός που μπορεί να αποκαλύψει ή να εξαφανίσει τα σύρματα. 

Όταν πνέουν δυνατοί άνεμο, ειδικά για τα καλώδια που διέρχονται κάθετα από 
στενές πεδιάδες, οι θέση τους λόγω των ανέμων μπορεί να μετατοπισθεί μέχρι 
δεκάδα μέτρων. 

Σε ότι αφορά τις οπτικές παραισθήσεις τώρα: 

High-wire illusion 
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Αυτή μπορεί να συμβεί όταν ο χειριστής παρατηρεί δύο παράλληλες γραμμές 
καλωδίων από απόσταση 200 μέτρων και πάνω. Η παραίσθηση θα του λέει ότι τα 
καλώδια που είναι μακρύτερα από αυτόν, βρίσκονται σε ψηλότερο σημείο από τα 
εγγύτερα, ενώ το ύψος τους είναι το ίδιο. 

Phantom-line illusion.  

Στη περίπτωση αυτή, ένα καλώδιο που βρίσκεται παράλληλο με άλλα, μπορεί να 
μη φαίνεται καθόλου. 

Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΠΟΡΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΡΩΜΑΤΑ 
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΟΥ ΠΕΤΟΥΝ ΧΑΜΗΛΑ 

ΜΙΛΗΣΕ ΤΩΡΑ ή…. 
 

Ο πυρήνας της Διαχείρισης Πόρων από Πληρώματα Αεροπορικών Μέσων που 
πετούν χαμηλά , είναι να μπορούν να αναγνωρίζουν τις απειλές και να τις λένε 
αμέσως, ο ένας στον άλλον χωρίς  αναστολές και χωρίς αυτό να θεωρείται 
αγένεια, ή προσπάθεια μείωσης του ενός από τον άλλον.  

Το να μην λέει ένα από τα μέλη του πληρώματος τι βλέπει, λόγω  αναστολής, ή 
φόβου να μη θιγεί ο άλλος,  είναι καταστροφική.  

Η Διαχείριση Πόρων από Πληρώματα Αεροπορικών Μέσων που πετούν χαμηλά, 
διαφέρει πλήρως από το τι διδάσκονται τα πληρώματα των εναερίων μέσων που 
εκτελούν δρομολόγια αερογραμμών. Όταν για παράδειγμα αυτά έχουν μία 
κράτηση κινητήρος, πρώτα συνεχίζουν να πετάνε το αεροσκάφος και μετά 
αναλύουν τη βλάβη. 

Εμείς ως χειριστές ελικοπτέρων, ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ να το κάνουμε αυτό. ΔΕΝ 
ΥΠΑΡΧΕΙ ΧΡΟΝΟΣ. 

Ας δώσουμε ένα παράδειγμα από ένα πραγματικό ατύχημα: 

Ο ελεγκτής των καλωδίων σε Ε/Π που εκτελούσε έλεγχο και καθαρισμό καλωδίων 
υψηλής τάσεως ρωτά τον κυβερνήτη αν έχει δει το καλώδιο γείωσης (σ.σ αυτό 
είναι το υψηλότερο καλώδιο σε πυλώνες υψηλής τάσεως σχήματος Υ). 

Ο κυβερνήτης απαντά όχι, που στο διάολο είναι, έπρεπε να είναι κάπου εδώ. 
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Αποτέλεσμα, το βρήκαν, ο κυβερνήτης τραυματίστηκε θανάσιμα. 

Αν είχαν εκπαιδευθεί, να φύγουν αμέσως από το σημείο από τη στιγμή που δεν 
έβλεπαν το καλώδιο, που ήξεραν ότι ήταν εκεί, θα ήταν ζωντανοί. 

Πρέπει να αναγνωρίζεις ΑΜΕΣΩΣ και να ενεργείς ΑΜΕΣΩΣ. 

Ένας εκπαιδευμένος στη Διαχείριση Πόρων από Πληρώματα Αεροπορικών 
Μέσων που πετούν χαμηλά, χειριστής έτσι θα ενεργούσε έτσι ΑΜΕΣΩΣ. 

Και επίσης, ότι πεις είναι κρίσιμο, και εφόσον λες κάτι κρίσιμο – της στιγμή που 
θεωρείς ότι βλέπεις ένα πρόβλημα – ΜΙΛΑ !!! 

Πες το πρόβλημα, όπως το αντιλαμβάνεσαι, χωρίς υπεκφυγές. 

ΜΟΙΡΑΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ 

Υπάρχουν κάποιες αρχές που πρέπει οι χειριστές που πετούν χαμηλά να τις 
καταλάβουν, για να μην πετάνε στη τύχη. Δεν έχεις σημασία αν έχει κανείς 100 ή 
10.000 ώρες πτήσης. 

Τρεις είναι οι θανατηφόρες παραδοχές που μπορεί να κάνει ένας ‘’ανεκπαίδευτος’’ 
χειριστής : 

1. Ότι θα δει τα καλώδια έγκαιρα. Είναι μια νοοτροπία που πρέπει να την 
ξεριζώσουμε από το μυαλό μας. 

2. Ποτέ να μη θεωρείτε ότι εσείς και τα άλλα μέλη του πληρώματος, 
βλέπετε το ίδιο πράγμα. 

3. Ποτέ να μη θεωρείτε ότι οι σημάνσεις των καλωδίων, μπάλες, beacon 
κ.λπ σας προστατεύουν. Βασισθείτε σε ότι βλέπετε και ότι βλέπουν τα 
άλλα μέλη του πληρώματος. 

 

Τέλος το 2011,στο περιοδικό  Flight Safety Australia ο Robert Feerst  έγραψε: 

‘’ η αποφυγή πρόσκρουσης σε καλώδια απαιτεί πολλά περισσότερα από ότι 
περιλαμβάνουν τα αντίστοιχα  checklist. Όσα περιγράψαμε εδώ, σκιαγραφούν τη 
φύση του προβλήματος και αποτελούν μόνο, ένα μικρό μέρος των ικανοτήτων που 
απαιτούνται για είμαστε ασφαλείς, σε τέτοιου είδους πτητικά περιβάλλοντα. Εάν 
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δεν είσαι υποχρεωμένος να πετάς σε περιοχές με πολλά καλώδια, μην πάς εκεί. Αν 
είσαι, ζήτα επιπλέον εκπαίδευση. Τα καλώδια είναι ένας εχθρός που πρέπει να τον 
λάβουμε σοβαρά υπόψη’’ 

 

 

 

ΠΗΓΗ 

http://www.flightsafetyaustralia.com/2017/11/wire-the-invisible-enemy/ 

 


