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Α
ναλυτικότερα, η Αερολέσχη Χανίων επισηµαίνει τα
εξής: Ο όρος “υπερελαφρό αεροπλάνο” ερµη-
νεύεται σαν “συσκευή βαρύτερη του αέρα µε κινη-
τήρα, µονοθέσια ή διθέσια, το µέγιστο βάρος της ο-

ποίας δεν υπερβαίνει τα 450 κιλά”. 

ΠΟΣΟ ΜΑΚΡΙΑ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΠΑΣ;
Το πόσο µακριά µπορείς να πας µε ένα υπερελαφρό αε-
ροσκάφος εξαρτάται κατά κύριο λόγο από την ποσότητα
καυσίµου που έχει, την ωριαία κατανάλωση και την ταχύτητα
που αναπτύσσει. Αν υπολογίσουµε λοιπόν το υπερελαφρό
της Αερολέσχης Χανίων Tecnam P92, το οποίο έχει ποσότη-
τα καυσίµου 100 λίτρα και καταναλώνει 16 λίτρα/ώρα µε τα-
χύτητα ταξιδιού 180 χιλιόµετρα ανά ώρα τότε µε απλή µαθη-
µατική πράξη βρίσκουµε ότι µπορεί να αποµακρυνθεί από
την βάση του περίπου 1.100 χιλιόµετρα. 

ΠΟΣΟ ΨΗΛΑ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΠΕΤΑΞΕΙΣ;
Σύµφωνα µε τη νοµοθεσία ένα υπερελαφρό αεροσκάφος
µπορεί να πετάξει µέχρι τα 12.500 πόδια (πάνω από 4.000
µέτρα). Αν λάβουµε υπόψη µας ότι τα Λευκά Ορη είναι πε-
ρίπου 2.500 µέτρα, τότε εύκολα καταλαβαίνουµε πόσο ψηλά
µπορούµε να πετάξουµε.

ΠΟΣΟ ΑΣΦΑΛΕΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΠΕΤΑΣ;
Ενα υπερελαφρό αεροσκάφος, κατάλληλα εξοπλισµένο
µπορεί να προσγειωθεί σε όλα τα οργανωµένα αεροδρό-
µια της Ελλάδας και Ευρώπης (π.χ. Σούδα, Ηράκλειο, Θεσ-
σαλονίκη, Ρώµη κ.τ.λ.). Οµως µπορεί να προσγειωθεί και σε
πεδία προσγείωσης τα οποία είναι µικρά αεροδρόµια µε µι-
κρούς χωµάτινους η χορτάρινους διαδρόµους και τα οποία
βρίσκονται διάσπαρτα σε όλη την Ελλάδα και σε όλες τις χώ-
ρες της Ευρώπης. Ο διάδροµος που χρειάζεται ένα υπερε-
λαφρό για να προσγειωθεί είναι µόλις µερικές δεκάδες µέ-
τρα. Το αεροπλάνο τύπου Tecnam χρειάζεται µόλις 120 µέ-
τρα χώρο για να προσγειωθεί. Επιπροσθέτως τα υπερελα-
φρά αεροπλάνα φέρουν µαζί τους και αλεξίπωτο. Ετσι αν
συµβεί οτιδήποτε, µπορεί ο πιλότος να ανοίξει το αλεξίπτωτο
και να κατεβεί µαζί µε το αεροπλάνο του στο έδαφος. Επί-
σης οι κινητήρες των αεροσκαφών αυτών είναι σχεδιασµέ-
νοι για συνεχή λειτουργία µε αυστηρότατες προδιαγραφές,
εφοδιασµένοι µε εξαιρετικά συστήµατα ασφαλείας και

συντηρούνται τακτικά από εξειδικευµένο επαγγελµατικό
προσωπικό βάσει των σχετικών προδιαγραφών και των οδη-
γιών του κατασκευαστή και της ΥΠΑ.  

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Το να µάθεις να πετάς υπερελαφρό αεροπλάνο δεν είναι
πολύ πιο δύσκολο από το να µάθεις να οδηγείς σωστά ένα
αυτοκίνητο ή µια µοτοσικλέτα. Οι εκπαιδευτές της Αερολέ-
σχης, µε την πείρα που διαθέτουν, προσαρµόζουν την εκ-
παίδευση των µελών στις προσωπικές ανάγκες του κάθε
νέου υποψήφιου χειριστή. Η εκπαίδευση πιλότων στην Αε-
ρολέσχη Χανίων γίνεται µε τα δικά της αεροπλάνα και µε
τους δικούς της καταξιωµένους εκπαιδευτές και έχει σαν
πρώτο στόχο -όπως οι ίδιοι τονίζουν- “την προσφορά της χα-
ράς της πτήσης σε εσάς τους συµπολίτες µας, στην αύξηση
των µελών µας, στην αεροπορική προσφορά στο κοινωνικό
σύνολο της περιοχής µας και στην δηµιουργία αεραθλητι-
κής οµάδας. Η κάθε εκπαιδευτική σειρά των Χειριστών Υπε-
ρελαφρών Αεροπλάνων που ξεκινάει στην Αερολέσχη µας
ακολουθεί ένα εγκεκριµένο από την Υπηρεσία Πολιτικής Α-
εροπορίας πρόγραµµα εκπαίδευσης σε δύο σκέλη, τα ο-
ποία συνδυάζονται σχεδόν ταυτόχρονα”.
Το πρώτο σκέλος αφορά την εκπαίδευση εδάφους (στο
θρανίο) που γίνεται βάσει εγκεκριµένου προγράµµατος κά-
θε ∆ευτέρα και Τετάρτη, από τις 6µ.µ. έως τις 10µ.µ. µε συ-
νολική υποχρεωτική χρονική διάρκεια 50 ωρών και πραγµα-
τοποιείται από τα τέλη Οκτώβρη µέχρι τα τέλη Μαρτίου κάθε
έτους. Αυτή η εκπαίδευση είναι η θεωρητική και τα µέλη µας
µαθητές, διδάσκονται από έµπειρους εκπαιδευτές, πολλοί
από τους οποίους είναι καταξιωµένα στελέχη της Πολεµικής
και Πολιτικής Αεροπορίας.
Το δεύτερο σκέλος αφορά την πτητική εκπαίδευση (πρακτι-
κή στα εκπαιδευτικά υπερελαφρά αεροπλάνα) και γίνεται
πάλι από τα έµπειρα µέλη µας, πτυχιούχους εκπαιδευτές
αέρος της Πολεµικής και Πολιτικής Αεροπορίας”.
Η νοµοθεσία και η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ)
του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών ορίζει ότι ο
κάθε µαθητής-πιλότος για να κάνει την τελική σε πτήση εξέ-
ταση και να του απονεµηθεί η άδεια χειριστή υπερελαφρών
θα πρέπει:
1. Να έχει παρακολουθήσει τον πλήρη κύκλο της εγκεκριµέ-

νης θεωρητικής εκπαίδευσης (35 ώρες).
2. Να περάσει στις γραπτές θεωρητικές εξετάσεις στην
ΥΠΑ.
3. Να έχει συµπληρώσει συνολικά τουλάχιστον 20 ώρες πτή-
σης, ήτοι: 10 τουλάχιστον ώρες µε αεροπλάνο διπλού χειρι-
σµού (συγκυβέρνηση µε κυβερνήτη) και 10 τουλάχιστον
ώρες πτήσης µόνος (στις οποίες πρέπει να περιλαµβάνο-
νται 3 ώρες τουλάχιστον πτήσης ταξιδιού µόνος).
Επίσης στην Αερολέσχη Χανίων λειτουργεί και εγκεκριµένη
Σχολή Χειριστών Ελαφρών Αεροσκαφών, της οποίας τα θε-
ωρητικά µαθήµατα διδάσκονται παράλληλα µε τη Σχολή Υπε-
ρελαφρών. Έτσι όποιος υποψήφιος χειριστής επιθυµεί µπο-
ρεί να συνεχίσει την εκπαίδευσή του και στα ελαφρά αερο-
πλάνα.

ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ Α∆ΕΙΑ 
ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΥΠΕΡΕΛΑΦΡΩΝ;

Η Αερολέσχη Χανίων διαθέτει αυτή τη στιγµή ένα υπερελα-
φρό αεροπλάνο και τρία ελαφρά αεροπλάνα, εκ των οποί-
ων δύο τετραθέσια και ένα τριθέσιο. Τα αεροπλάνα αυτά
είναι κοινοκτηµοσύνη όλων των µελών της Αερολέσχης που
σηµαίνει ότι αν γίνετε µέλος γίνεστε ταυτόχρονα και συνι-
διοκτήτης των αεροπλάνων αυτών. Έτσι το κάθε µέλος-χειρι-
στής υπερελαφρών µπορεί να πετάει είτε µε τα ελαφρά
αεροπλάνα της Αερολέσχης (ως επιβάτης) είτε µε τα υπε-
ρελαφρά (σαν κυβερνήτης στην Κρήτη, στην Ελλάδα αλλά
και στο εξωτερικό µόνος του ή µαζί µε τους φίλους του κά-
νοντας βόλτες η τουρισµό αυθηµερόν η διανυκτερεύοντας
στα νησιά µας.

ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΓΡΑΦΤΩ; 
Όλοι οι συµπολίτες µας, από ηλικία 17 µέχρι και 77 χρονών,
µπορούν να συµπληρώσουν αίτηση εγγραφής στην Αερο-
λέσχη Χανίων, απευθυνόµενοι στον γενικό γραµµατέα της
Αερολέσχης Νεκτάριο Μαλιχούτη (τηλ.: 6942 012826) από
τον οποίον, αφού εγκριθεί και τυπικά η εγγραφή τους από το
∆.Σ., θα πάρουν την ειδική ταυτότητα µέλους της Αερολέ-
σχης Χανίων. Σαν µέλος πλέον αιτείται την παρακολούθηση
των µαθηµάτων της νέας σειράς της Σχολής Πιλότων Υπε-
ρελαφρών Αεροσκάφων, που θα ξεκινήσει στα µέσα Νο-
εµβρίου. “Για να καταλάβετε πόσο µικρή σηµασία παίζει η
ηλικία, χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί ένα µέλος της
Αερολέσχης, το οποίο ξεκίνησε πέρυσι τα µαθήµατα της
Σχολής Πιλότων σε ηλικία 60 ετών και σήµερα πετά µόνος,
αναµένοντας το τελικό στάδιο εξέτασης για την απόκτηση
του πτυχίου πιλότου”, αναφέρει η Αερολέσχη Χανίων. Σηµει-
ώνεται ότι επειδή ο αριθµός των µαθητών κάθε σειράς είναι
περιορισµένος (όχι πάνω από 10), η Αερολέσχη θα τηρήσει
προτεραιότητες. Περισσότερες πληροφορίες για τη Σχολή
Πιλότων Υπερελαφρών Αεροσκαφών αλλά και για τις άλλες
δραστηριότητες της Αερολέσχης Χανίων µπορείτε να πάρε-
τε τηλεφωνώντας στον αυτόµατο τηλεφωνητή της Αερολέ-
σχης Χανίων στον αριθµό 28210 27272, (στον οποίο µπορεί-
τε να αφήσετε µήνυµα µε το τηλέφωνό σας και ό,τι άλλα
στοιχεία θέλετε για να µπορέσουν τα µέλη της Αερολέσχης
να έρθουν σε επαφή µαζί σας), καθώς επίσης και στο ί-
ντερνετ (στη διεύθυνση: www.aer.gr ή µεσω e-mail:
aer@aer.gr). Επίσης ακόµα περισσότερες πληροφορίες
µπορείτε να πάρετε τηλεφωνώντας στον πρόεδρο της
Αερολέσχης Χανίων Κοσµά Κιµιωνή (κινητό 6972 702900) και
στον διευθυντή του Σχολείου Εδάφους Ανδρέα Παρασκευό-
πουλο (κινητό 6978 847529).

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΧΑΝΙΩΝ

Σχολή... Ικάρων
Σχολή Πιλότων Υπερελαφρών Αεροσκαφών ξεκινά το επόµενο 
διάστηµα η Αερολέσχη Χανίων. Eτσι, αν είσαι από 17 έως... 77 ετών, 
απόφοιτος Γυµνασίου -τουλάχιστον- και επιθυµείς να πετάς στους 
αιθέρες η Aερολέσχη σου δίνει αυτή τη δυνατότητα, παρέχοντας 
ολοκληρωµένη εκπαίδευση στους υποψήφιους πιλότους, οι οποίοι 
µαθαίνουν ό,τι χρειάζεται για να είναι σε θέση να πιλοτάρουν 
µε ασφάλεια ένα υπερελαφρό αεροπλάνο. 

Μάθε πώς
να πετάς ένα
υπερελαφρό
αεροσκάφος

Το να µάθεις να πετάς υπερελαφρό αεροπλάνο δεν είναι πο-
λύ πιο δύσκολο από το να µάθεις να οδηγείς σωστά ένα αυ-
τοκίνητο η µια µοτοσικλέτα. Οι εκπαιδευτές της Αερολέσχης,
µε την πείρα που διαθέτουν, προσαρµόζουν την εκπαίδευση
των µελών στις προσωπικές ανάγκες του κάθε νέου υποψή-
φιου χειριστή.




