Το G‐OMUM, ένα Commander 114, έπρεπε να μεταφερθεί από τη Θεσσαλονίκη στην Αγγλία για να
παραδοθεί στον νέο του ιδιοκτήτη. Είπα να το κάναμε σε μια μέρα.
Πήρα μια πτήση της Ryanair από το Stansted και κατέβηκα στη Θεσσαλονίκη το βράδυ της Καθαράς
Δευτέρας. Άφιξη στις 21:15 με βροχή. Ο Γιώργος Συράκης, ιδιοκτήτης του αεροπλάνου, με
παρέλαβε και πήγαμε για ένα νηστήσιμο σουβλάκι και για να κουβεντιάσουμε για την πτήση. Έριξα
μια φευγαλέα μόνο ματιά στη βροχερή και νυχτερινή Θεσσαλονίκη. Η θάλασσα μαύρη και η
παραλία ερημική.

Στο ξενοδοχείο συνεχίσαμε την κουβέντα για τη διαδρομή και τον καιρό. Είπαμε και το Plan B και το
Plan C. Υπέβαλα το Σχέδιο Πτήσεως και πήγαμε για ύπνο....
Φυσικά δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Για να περάσει η ώρα, έστειλα με ιμέιλ το Γενικό Δηλωτικό που
θέλουν οι Εγγλέζοι για αφίξεις από χώρες εκτός Σενγκέν σε αεροδρόμια που δεν έχουν έλεγχο
διαβατηρίων. Το ίδιο έκανα και με τους Γερμανούς για την αναχώρηση μας προς Αγγλία από την
τελευταία μας στάση.
Ζήτημα αν κοιμήθηκα δυο ώρες. Σκεπτόμουν πως αυτό θα ήταν το 16ο μου ταξίδι από/προς Αγγλία
και Ελλάδα αλλά ήταν «η πρώτη φορά που θα έκανα αυτήν την πτήση». Όλες οι πτήσεις γίνονται
για πρώτη φορά και χρειάζονται φροντίδα και προσοχή.
Στις 4:30 εγερτήριο. Πρωινό δεν υπήρχε τέτοια ώρα αλλά μας έφεραν καφέ και κέικ και πιάσαμε
λίγο τη ψυχή μας. Είχε ξαστεριά. Θα μπορούσαμε τουλάχιστον να ξεκινήσουμε...
Πεταχτήκαμε στο αεροδρόμιο. Η Σουήσπορτ μας τακτοποίησε γρήγορα. Ο Αερολιμενικός Έλεγχος
εξέτασε την άδεια μου (PPL) και το Medical. Περίεργο.
Κάναμε τον έλεγχο του αεροσκάφους με τον φακό. Ο έναστρος ουρανός ήταν εντυπωσιακός.
Τροχοδρόμηση στο ημίφως για τον 34 και απογειωθήκαμε με την ανατολή του ήλιου στις 7 τοπική.
Το αεροδρόμιο στην Αγγλία έκλεινε στις 18:00 UTC. Θα σκοτείνιαζε στις 18:10 και, ενώ επιτρεπόταν
να προσγειωθούμε στο κλειστό αεροδρόμιο, δεν θα είχε αναμένα φώτα ο διάδρομος. Συνεπώς
έπρεπε να προσγειωθούμε μέχρι τις 18:10 UTC.
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Ξεκίνησε η πτήση με μια ηλιόλουστη ημέρα. Το τοπίο ήταν εντυπωσιακό: η γαλάζια θάλασσα, ο
Όλυμπος πίσω και αριστερά μας αλλά και τα βουνά της Μακεδονίας/Σκοπίων/Βουλγαρίας
μπροστά, όλα χιονισμένα και λαμπερά. Τυχεροί που απολαμβάναμε τέτοιες εικόνες.

Πλησιάζοντας τα σύνορα με τα Σκόπια

25 λεπτά μετά την απογείωση, στα 8500 πόδια, και ενώ πλησιάζαμε το RUGAS και ετοιμαζόμασταν
να αλλάξουμε συχνότητα, άνοιξε απότομα η πόρτα μου! Θόρυβος και παγωνιά όρμησαν μέσα. Δεν
θα την είχα ασφαλίσει καλά. «Γιώργο, you have control και κατέβασε την ταχύτητα στους 70
κόμβους». Προσπάθησα να ανοίξω την πόρτα για να την τραβήξω με δύναμη αλλά ο αέρας μ’
εμπόδιζε. Όταν πιάσαμε τους 70 περίπου κόμβους, και με τον συναγερμό για το “gear up + slow
speed” να βαράει ενοχλητικά, ο μπρατσωμένος Γιώργος βοήθησε και καταφέραμε να την
κλείσουμε. Είχαμε χάσει όμως λίγο ύψος...
Συνεχίσαμε για Σκόπια και κατόπιν
Σερβία, παρακάμπτοντας
υποχρεωτικά το Κοσσυφοπέδιο.
Βουνά δεν υπήρχαν πια αλλά τα
σύννεφα κάλυψαν από κάτω μας τα
πάντα. Αργότερα τα σύννεφα
αραίωσαν. Φάνηκε ο Δούναβης.
Ο Γιώργος είχε πάρει τον καφέ του
από τη Θεσσαλονίκη και τον σιγό‐
πινε σε όλη τη διαδρομή μέχρι την
Αγγλία! Φυσικά το αεροπλάνο είχε
θέσεις για ποτήρια 
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Νότιος Σερβία

Μπαίνοντας στην
Ουγγαρία ρωτήσαμε
αμέσως το Budapest
Information τον
καιρό του
αεροδρομίου
προορισμού ‐ ήταν
οριακός αλλά
βελτιούμενος. Τα
εναλλακτικά είχαν
καλό καιρό.
Συνεχίσαμε και
προσγειωθήκαμε
στο Fertőszentmiklós
(LHFM).
Διαδρομή 520
ναυτικών μιλίων,
3:40 ώρες.

Ενώ δυσκολεύτηκα να προφέρω το μπερδεμένο όνομα του αεροδρομίου (φέρτο=λίμνη+Ζεντ
Μίκλος=Αγ. Μιχαήλ) είδα πως η πινακίδα έγραφε απλώς Meidl Airport!
www.meidl.hu
Μελετήσαμε τον
καιρό του επομένου
σκέλους με τον
Ελεγκτή, στα αγγλο‐
γερμανικά. Είδαμε τα
TAFs και το ραντάρ
καιρού. Χαμηλά
σύννεφα στην
περιοχή της Βιέννης,
οι Άλπεις αριστερά
και το ΤΜΑ από
πάνω μας.
Περιμέναμε λίγο να
πάει προς ανατολάς
Meidl airport (LHFM), Oυγγαρία

το σύννεφο... Ήπια έναν καφε για να περάσει η ώρα.
Ξεκινήσαμε το δεύτερο σκέλος με μέτρια ορατότητα και χαμηλά νέφη και πετάξαμε στα 1000 πόδια
περίπου για αρκετή ώρα. Είδαμε την περιοχή από ... κοντά αλλά σε VMC. Καλή συνεργασία των δύο
χειριστών. Σε κάποια φάση τα σύννεφα μας μπλόκαραν εντελώς το δρόμο και ανεβήκαμε
αναγκαστικά, σε IMC, διότι είχε κάποιους λόφους μπροστά μας, ώσπου, γύρω στα 4000’ είμασταν
ανάμεσα σε στρώματα νεφών. Σκοτεινό περιβάλλον και όλα γκριζόμαυρα αλλά VFR on top.
Αργότερα φάνηκε και ο ουρανός.

3

Οι Άλπεις αριστερά

Σε λίγο φάνηκε ο Δούναβης δεξιά και οι Άλπεις αριστερά. Βγαίνοντας από το ΤΜΑ ανεβήκαμε κι
άλλο και συνεχίσαμε για τα γερμανο‐γαλλικά σύνορα κάνοντας ζιγκ‐ζαγκ και αλλάζοντας ύψη για
να αποφύγουμε τα σύννεφα.

Γαλάζιος ουρανός...
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Ο Δούναβης διασχίζει το Βελιγράδι, τη Βουδαπέστη, την Μπρατισλάβα και τη Βιέννη. Τον περάσαμε αρκετές φορές.

Προσγειωθήκαμε στο Zweibrücken (EDRZ) χωρίς προβλήματα. 393 ναυτικά μίλια διαδρομή, 2:49
ώρες. http://en.wikipedia.org/wiki/Zweibr%C3%BCcken_Airport

Τσβάιμπρύκεν Φλούγκχάφεν. Μακρύς διάδρομος. Υψόμετρο 1133 πόδια. Φιλικό προσωπικό. Μας
περίμενε η Αστυνομία για τον έλεγχο των διαβατηρίων. Καφεδάκι και καύσιμα. Φαγητό πάλι δεν
υπήρχε! Μιλήσαμε για την κατάσταση στην Ελλάδα. Πείναγα.
Διαπίστωσα πως είχα ξεχάσει να δω τον Ρήνο, ο οποίος έρεε προς τα βόρεια, λίγο πριν το
Τσβάιμπρύκεν. Ο Ρήνος είναι το ποτάμι όπου διαδραματίζεται η υπόθεση του Δαχτυλιδιού των
Νιμπελούγκεν, του Βάγκνερ. Η μουσική του έργου είναι μεγαλειώδης και με συνοδεύει συχνά στα
ταξίδια μου. Τον Ρήνο τον είχα δεί άπειρες φορές αλλά ήθελα να τον δώ και τη φορά αυτή...
Μου είπαν πως ο πρών Ρόκης μου (D‐EWAT) εμφανίζεται τακτικά στο αεροδρόμιο αυτό.
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Πήραμε δρόμο για την Αγγλία μέσω Λουξεμβούργου, Βελγίου και Γαλλίας. Άνεση και ανία. Μέτριος
καιρός, αρκετές αναπτύξεις νεφών και λίγη βροχούλα. Διασχίσαμε την τερματική του
Λουξεμβούργου στα 3000’, με την άδεια τους φυσικά. Είδαμε την πόλη του Λουξεμβούργου και
θυμήθηκα την εκεί μου διαμονή και εκπαίδευση πριν κάποια χρόνια.
Προσγείωση στο Βlackbushe (EGLK), πανηγυρικώς, στις 17:33. Μας περίμενε ο νέος ιδιοκτήτης και
η Αστυνομία για τα διαβατήρια. Διαδρομή 344 ναυτικών μιλίων και 2:55 ώρες.

Αποστολή εξετελέσθη!

Το αεροπλάνο επέστρεψε εκεί που ήταν πριν το αγοράσει ο Γιώργος. Tο παρκάραμε δίπλα στην
παλιά του θέση. Σαν να μην είχε φύγει ποτέ. Το είχαμε κατεβάσει μαζί όταν το αγόρασε. Ας όψεται
η κρίση!
Μας παρέλαβε η σύζυγος και πήγαμε σπίτι να φάμε κάτι. Είμασταν ευχαριστημένοι που τα
καταφέραμε.
Τα μεσάνυχτα πήγαμε τον Γιώργο στο Gatwick για να επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη με easyJet.
Επιστρέψαμε αργά σπίτι. Ήταν μια μεγάλη ημέρα...
Ήταν λοιπόν ένα όμορφο ταξίδι‐αστραπή. Πρώτη φορά το «See you tomorrow» που είπα στην
Κάρολ περιέκλειε ένα τόσο μεγάλο πήγαινε‐έλα, σε 24 ώρες.
Είχα περάσει 9 μόνο ώρες στην Ελλάδα και δεν μου έφτανε. Είχαμε όμως πετάξει 8.9 ώρες VFR, σε
μονοκινητήριο και καλύψαμε 1257 ναυτικά μίλια σε μια ημέρα, από Θεσσαλονίκη μέχρι την Αγγλία.
‐‐
Στρατής Σκλεπάρης
Θαλάμος διακυβερνήσεως
Μάρτιος 2014
6

