Αέρο‐Ράλλυ Commander, Μαρόκο 2008

Όλα τα αεροσκάφη ήταν τύπου Commander 114B. Χάρτες αεροναυτιλίας VFR δεν
υπάρχουν για το Μαρόκο και με τους μεγάλους ONC/TPC δεν γίνεται η δουλειά,
έτσι το GPS ήταν απαραίτητο. Έκανα αναβάθμιση της βάσης δεδομένων του GPS
KLN90B με την Ευρώπη και Αφρική. Είχαμε και τα IFR plates όλων των αεροδρομίων
και των εναλλακτικών μαζί, δια παν ενδεχόμενον.
Ο αυτόματος πιλότος μας ήταν πάλι εκτός κι έτσι θα κάναμε όλη τη διαδρομή hand‐
flying…
Το Μαρακές δεν μας είχε δώσει άδεια για προσγείωση εκεί, παρά την επιστολή του
οργανωτή του Ράλλυ στον βασιλιά τους (!) και αναγκαστήκαμε να αλλάξαμε λίγο τα
σχέδια. Η Girona της Ισπανίας το ίδιο, δεν είχε θέσεις στάθμευσης για όλους.
Σάββατο 10 Μαίου: πρωί πήγαμε στην πόλη της Γαλλίας Ρεν (Rennes, LFRN) για
ανεφοδιασμό και συναντηθήκαμε με τον οργανωτή. Διαδρομή 1,6 ώρες.
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Από τη Ρέν φύγαμε για το Sabadell της Ισπανίας (LESL) (δίπλα στη Βαρκελώνη)
περνώντας αρκετή ώρα σε συνθήκες IMC. Παρακάμψαμε λίγο την τερματική της
Τουλούζης, περάσαμε πάνω από το γνωστό μας Περπινιάν και βγήκαμε στη
Μεσόγειο όπου ο καιρός ήταν καλός και προσγειωθήκαμε στο Σαμπαντέλ. Οι Γάλλοι
και οι Ισπανοί ελεγκτές ήταν χαλαροί και εξυπηρετικοί. Διαδρομή 3,6 ώρες.
Στο Σαμπαντέλ συναντήσαμε τα υπόλοιπα 6 αεροπλάνα. Το τελευταίο (8ο) θα μας
συναντούσε την επομένη, στη Αλμερία της Ισπανίας(LEAM). Το βράδυ, στο
ξενοδοχείο έγινε η πρώτη συνάντηση της ομάδας, ενημέρωση, διανομή αντιγράφων
χαρτών του Μαρόκου κτλ.
Το πρωί της επομένης, Κυριακή 11Μαίου, πήραμε δρόμο για την Almeria για
ανεφοδιασμό. Διαδρομή 2,8 ωρών. Η Αλμερία ήταν άσπρη από τις αλυκές. Ήσυχο
μέρος. Παραμείναμε στην πίστα για καύσιμα και ένας πήγε και κατέθεσε τα Σχέδια
Πτήσεως για όλους. Σε λίγο φύγαμε για το Φέζ (GMFF) του Μαρόκου
Στη μέση της Μεσογείου, μεταξύ Ισπανίας και Μαρόκου, υπάρχει η βραχονησίδα
Alboran με ένα NDB και εγώ πήγα από εκεί ενώ οι άλλοι τράβηξαν κατευθείαν.
Ανεβήκαμε στα 8500. Τους άλλους δεν τους βλέπαμε.
Τέλος η Ευρώπη. Στο Skymap III με τον κινούμενο χάρτη, μετά την Ισπανία, δεν
έδειχνε τίποτα. Είχα προσπαθήσει να αγοράσω update με χάρτη της Βορείου
Αφρικής αλλά δεν υπήρχε, έτσι, από GPS, είχαμε μόνο το KLN90B.

Από την Ευρώπη στην Αφρική...
Ένα περίεργο αίσθημα μας διακατείχε, η αίσθηση της περιπέτειας σε άγνωστα μέρη.
Αριστερά μας η Αλγερία. Εκεί είχε κάποτε τα λημέρια του ο συμπατριώτης μου ο
Μπαρμπαρόσας.
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Περάσαμε στην Αφρική πάνω από την πόλη Al Hocheima. Τα σύννεφα πύκνωσαν.
Ανέβηκα στο επίπεδο 115 για να μείνουμε «VMC on top» ‐ είχε βουνά στα 6.500. Το
ATC δεν είχε ραντάρ, όλο μας ρώταγε «θέση και ύψος» και επαναλάμβανε το
«maintain VMC». Η ομάδα πέταγε άτακτα. Μιλάγαμε μεταξύ μας στο 123,45 MHz,
προς στιγμή είδα έναν μέσα στα σύννεφα, από κάτω μου και δεξιά μου, με
συγκλίνουσα πορεία. Του μίλησα, «σε βλέπω στο TCAS» μου είπε.
Στα 30 ναυτικά μίλια τον προορισμό μας ήμουν ακόμα στο επίπεδο 115. Το
αεροδρόμιο ανέφερε «broken at 5000».
Στα 20, άρχισα την κάθοδο μέσα σε IMC με αναταράξεις και με δυνατά ανοδικά/
καθοδικά. Δεν είδα πάγο αλλά έβαλα και το windscreen defrost μαζί με όλα τα
άλλα... Πέταγα προσεκτικά, προσέχοντας ταχύτητα, ρυθμό καθόδου, θερμοκρασίες
μηχανής, τεχνητό ορίζοντα και όλα τα γνωστά κόλπα. Ταρακουνηθήκαμε αρκετά και
έλεγα «μακάρι να δούλευε ο αυτόματος τώρα» αλλά τι να κάνουμε; Ο ελεγκτής μας
ζήταγε «θέση και ύψος» και επέμενε και στο «maintain VMC». Ουσιαστικά, όμως,
κάναμε διαχωρισμό μόνοι μας. Στα 5.500 πόδια περάσαμε κάτω από τα σύννεφα
και φάνηκε επιτέλους η γη. Ανακούφιση. Είχαμε κρατήσει καλά την πορεία και είχα
ένα φρεσκοπλυμένο αεροπλάνο.
Ακολούθησε λίγος χαβαλές διότι και τα οκτώ αεροπλάνα πλησιάζαμε από κοντινά
σημεία και ο ελεγκτής μας έδινε σειρά προτεραιότητας την οποία άλλαζε μόλις
αναφέραμε θέση αργότερα. Έτσι εμείς (D‐EWAT) από έκτοι, γίναμε σταδιακά,
δεύτεροι. Ένας ανέφερε «υπήνεμο», ένας είπε «τελική και estabished στο ILS» ενώ
εγώ ήμουν δεξί βασικό, παρ’ ολα, αυτά ο ελεγκτής μου έδωσε «clear to land» και ο
άλλος έκανε αναγκαστικά go‐around μόνος του... Πάντως προσγειωθήκαμε αισίως
στο Φέζ. Διαδρομή 1,7 ωρών. Υψόμετρο αεροδρομίου 1.900 πόδια.
Παρκάραμε και ,αφού φουλάραμε καύσιμα όλοι, μας καλωσόρισαν στην αίθουσα
VIP και μας πρόσφεραν εκείνο το ζεστό και γλυκό τσάι που πίνει όλος ο κόσμος.
Συμπληρώσαμε κάρτες άφιξης (και αναχώρησης την επομένη και αυτό γινόταν κάθε
φορά στο Μαρόκο) και μας σφράγισαν τα διαβατήρια. Χαλαρώσαμε. Πεινάγαμε.
Αφρική! Πρώτη μου φορά στην ήπειρο αυτή. Έσκυψα και ακούμπησα το χώμα...
Η πόλη Φέζ ήταν μεγάλη και ιστορική και με μια μεσαιωνική Παλιά Πόλη (Μεδίνα).
Πήραμε έναν οδηγό και κάναμε βόλτα στα στενά δρομάκια. Μαγαζάκια,
γαϊδουράκια, υφαντά, δερμάτινα και τέτοια τουριστικά. Όλος ο κόσμος φόραγε
φέσι. Το βράδυ, στο ξενοδοχείο, έγινε σύσκεψη και προγραμματισμός της επομένης
ημέρας. Ο καιρός ήταν συννεφιά με ψιχάλα. Διαπιστώσαμε πως το Μαρόκο είχε
ψηλά βουνά και οροπέδια και ήταν αραιοκατοικημένο.
Την επομένη, Κυριακή 11 Μαίου, ξεκινήσαμε για μια σύντομη πτήση προς το
Errachidia (GMFK, υψόμετρο 3.428 πόδια). Διαδρομή 1,1 ωρών πάνω από γυμνά
βουνά. Ακολουθήσαμε έναν μικρό δρόμο μέσα σε μια κοιλάδα και περνώντας κάτι
οικισμούς με σκόρπια, φτιαγμένα από λάσπη θαρρείς, σπίτια. Παρακάμπτοντας τον
Άτλαντα φτάσαμε 20 ναυτικά μίλια ΝΔ του αεροδρομίου με μια λίμνη στα δυτικά.
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Η διαδρομή στο Μαρόκο

Δεν περίμενα χιονισμένα βουνά στη Βόρεια Αφρική... Όμορφη διαδρομή. Μερικοί
πήγαν αριστερά από το βουνό κι έκοψαν δρόμο.
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Στο βάθος δεξιά, πέρα από την πράσινη βλάστηση, το αεροδρόμιο Errachidia (GMFK)
Άρχισε πάλι η πλάκα με τις αναφορές θέσεως και τις σειρές προτεραιότητας που
άλλαζαν συνεχώς. Η Errachidia δεχόταν 2‐3 πτήσεις την εβδομάδα και τώρα είχε
οκτώ μαζεμένες· ο ελεγκτής τα είχε χάσει. «Υπήνεμο και πάνω από την πόλη» εγώ,
τα ίδια ακριβώς είπε και ο Κήθ αλλά δεν τον έβλεπα κι αυτός δεν απαντούσε στην
ερώτηση μου «που στο καλό είσαι;». Μου έδωσε «clear to land» ο Πύργος αλλά
είχε πει «clear to land» και στον Κήθ! Every man for himself, σκέφθηκα.
Από συνήθεια, ένας δικός μας ζήτησε από τον Πύργο να του δώσει το QFE για την
προσγείωση αλλά με τέτοιο υψόμετρο, δεν υπάρχει τρόπος να μπει το QFE στο
altimeter.
Προσγειώθηκα δεύτερος σε έναν τεράστιο διάδρομο (3.200m) και σε υψόμετρο
3.428 πόδια.
Σε λίγο έφτασαν και οι άλλοι. Παρατήρησα πως το όγδοο αεροπλάνο είχε μείνει στο
Φέζ, αποφεύγοντας τις περιπέτειες στην έρημο.
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στοιχημένοι‐ ζυγισμένοι

Χρειάστηκε να αλλάξουμε ένα λάστιχο στο κίτρινο Κομμάντερ αλλά ευτυχώς είχαμε
μαζί μας εφεδρικό.

Σαχάρα
Μέσα σε τρία αυτοκίνητα 4X4, φύγαμε προς τα δυτικά, στην έρημο. Σε λίγο φάνηκε
μια όαση, όπως στις ταινίες. Μια λιμνούλα, ένα πηγάδι, λίγα δέντρα και λίγα
μαγαζάκια με σουβενίρ για τους τουρίστες. Συνεχίσαμε...
Κάποτε φτάσαμε στη Μερζούγκα, κάναμε μια μικρή στάση, για φαγητό και
βούτηγμα στην πισίνα, σε μια άλλη όαση με μικρό ξενοδοχείο. Μετά ακόμα λίγο
φτάσαμε στον καταυλισμό Kasbah Darkaoua, δίπλα στην κόκκινη άμμο της ερήμου,
κοντά στα σύνορα με την Αλγερία.
Είχαμε ήδη ξεχάσει τα αεροπλάνα. Η άμμος ήταν ψιλή και, με τον άνεμο, σκέπαζε
τα πάντα και έμπαινε παντού. Συνεχίσαμε με καμηλοδρομία για να δούμε από
κοντά τους αμμόλοφους της δυτικής Σαχάρας και το ηλιοβασίλεμα. Οι καμήλες
έκαναν ένα χλιμίντρισμα όπως στις ταινίες Star Wars. Τώρα εξηγούνται όλα!
Ο Μαροκινός πληθυσμός αποτελείται από Άραβες και Βερβερίνους. Υπάρχουν και
οι νομάδες που τριγύριζαν εκεί και ήταν Βεδουίνοι.
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Η ομάδα των Κομάντερ σε σχηματισμό καραβανιού

Μείναμε εκεί μέχρι που βγήκε το ολόγιομο φεγγάρι
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Θυμίζει τους Τρεις Μάγους με τα δώρα αλλά είναι απλώς τα πληρώματα του G‐KEEF
και D‐EWAT. Έβγαλα τη φωτογραφία με δυσκολία γιατί κούναγε πολύ η καμήλα...

Βραδιά με φαγητό, μουσική και χορό – σε στυλ Βερβερίνων.
Διανυκτέρευση στα ευρύχωρα δίκλινα αντίσκηνα – ιδιωτικός καταυλισμός
αποκλειστικά για την ομάδα μας. Μου θύμιζε στρατό η υπόθεση. Ο ένας από μάς
ήταν αντισυνταγματάρχης εν αποστρατεία και φοβόμουν πως θα θυμόταν τα παλιά,
θα έβγαζε φρουρά και τέτοια, αλλά ευτυχώς δεν χρειάστηκε να φυλάξουμε κανείς
δικός μας σκοπιά.
Το πρωί μας ξύπνησαν με τα άγρια χαράματα για να δούμε την ανατολή του ήλιου.
Όμορφες στιγμές. Καφεδάκι και δρόμο.
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Μια τελευταία ματιά πριν την αναχώρηση...
Επιστροφή στην Errachidia με τα αυτοκίνητα. Η εικόνα των τριών Λάντ Ρόβερ που
κινούνταν παράλληλα πάνω στην έρημο, χωρίς δρόμο και με πλήρη σχεδόν απουσία
ανθρώπινης παρουσίας θα μου μείνει αξέχαστη. Μετά τη μιζέρια των αστικών
δρόμων και των περιορισμών οδικής κυκλοφορίας της καθημερινής μας ζωής, αυτή
η επέλαση στην έρημο ήταν όμορφη. Το περίεργο είναι που, που και που, στη μέση
του πουθενά, είχαν πομπούς κινητής τηλεφωνίας τροφοδοτούμενα με ηλιακά κι
έτσι, την ημέρα, τα κινητά δούλευαν. Ευτυχώς, κανείς μας δεν τα χρησιμοποίησε.
Το μεσημεράκι, απογείωση για το Οuarzazate (GMMZ, υψόμετρο 3.790 μέτρα).
Άρχισε να ζεσταίνει η ημέρα. Μερικοί πέταξαν στα 100 πόδια πάνω από μια
κοιλάδα με φοινικόδεντρα και ελιές. Εμείς αποφύγαμε τα κόλπα αυτά: ευθεία κι
οριζόντια και ψηλά όσο πιο γρήγορα μπορούσαμε 
Φτάσαμε στο Ουαρζαζάτ σε 1,2 ώρα. Ήταν μια πόλη στην έρημο με μια λίμνη.
Βάλαμε καύσιμα χωρίς να φύγουμε καθόλου από την πίστα. Έκανε ζέστη. Αργότερα,
ο Δημήτρης Πλουμπής με πληροφόρησε πως τον κινηματογράφο της πόλης αυτής
τον είχε έλληνας.
Η επίδοση της μηχανής στην απογείωση ήταν κακή (27 Κελσίου και 3.790 πόδια) και
ανεβαίναμε για αργά, πολύ ώρα μέχρι να ξεπεράσω τα κοντινά βουνά στα 10.000.
Πήγαμε παράλληλα με τον Άτλαντα, προς το Αγκαντίρ και κατόπιν ΒΑ για την
παραλιακή πόλη Εσσαουρία (GMMI, το πάλαι ποτέ Μογκαντόρ). Διαδρομή 1,4 ώρες.
Προσέγγιση με δυνατό μετωπικό άνεμο και πάνω από βουνά με μπόλικες
αναταράξεις. Όλα καλά. Τα δέσαμε όλα σε μια ευθεία, ήταν όμορφα. Διψάγαμε και
θέλαμε να ξεκουραστούμε. Το ξενοδοχείο λεγόταν Sofitel Thalassa Mogador.
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Παντού Ελλάδα... Πόλη του Ατλαντικού, με χρώμα μπλε παντού και τουριστική
κίνηση.

Στα στενά του Μογκαντόρ/Εσαουρία

Χρώματα
Την επομένη πήγαμε με πούλμαν στο Μαρακές ‐ αφού δεν μπορούσαμε να
πετάξουμε εκεί. Όμορφο ξενοδοχείο, πισίνα και βόλτα στην παλιά πόλη κ.τλ. Σκέτος
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τουρισμός. Μείναμε μια βραδιά και την επομένη πίσω στην Εσσαουρία και έτοιμοι
για την επιστροφή στα πάτρια εδάφη.
Σάββατο, 24 Μαίου: Essaouira – Jerez (LEJR). H διαδρομή 2,9 ωρών ήταν πάνω από
τα σύννεφα. Ενώ είχαμε υποβάλλει σχέδιο με σημεία IFR (κατά το ελληνικό στυλ και
που τα είχε και το GPS), το Casablanca Information μας ζήταγε να αναφέρουμε σε
Visual Reference Points τα οποία και δεν είχε ο χάρτης μας (ONC) και ήμασταν και
πάνω από τα σύννεφα. Μπελάς.
Τελικά, ένας με ένα φορητό GPS (Garmin 496,) τα βρήκε τα VRP και μας έδωσε στον
αέρα τις συντεταγμένες τους και τα βάλαμε στο GPS όλοι και είδαμε το φώς μας...
Στο Αιγαίο σου ζητάνε να αναφέρεις σε IFR σημεία αναφοράς ενώ είσαι VFR, εδώ
επέμεναν στα VFR σημεία αναφοράς ενώ εμείς δεν τα βλέπαμε / ξέραμε και θέλαμε
τα IFR. You can’t win!
Παρακάμψαμε την τερματική της Καζαμπλάνκας και σε λίγο φάνηκε ο Ατλαντικός
και καθάρισαν τα σύννεφα. Έβαλα μουσική να φτιάξουμε κέφι. Σε λίγο αφήναμε την
Αφρική και μπαίναμε στην Ισπανία, για το Χερέθ. Άνετα.

Η Ταγγέρη. Πάνω αριστερά η Ισπανία και πάνω δεξιά οι Ηράκλειες Στήλες
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Μετά το Χερέθ φύγαμε για το San Senastian (LESO), στη Χώρα των Βάσκων, στα
Ισπανό‐Γαλλικά σύνορα. Υπήρχαν μπόλικα σύννεφα και καταιγίδες στη διαδρομή
και αρκετά βουνά. Στην αρχή ανέβηκα στο 115 και ήμουν πάνω από τα σύννεφα. Η
Σεβίλλη άνετη και συνεργάσιμη. Σκέφθηκα όμως πως είχαμε διαδρομή τρεισήμισι
ωρών, τόσο ψηλά και χωρίς οξυγόνο, και έτσι κατέβηκα στα 4000 πόδια και κάτω
από τα σύννεφα. Κάναμε διάφορα ζιγκ‐ζάγκ για να παρακάμψουμε τα CB το (το
stormscope είναι λίαν χρήσιμο), διασχίσαμε την τερματική της Μαδρίτης
(κατηγορία Α αλλά μας επετράπη εφόσον ήμασταν VFR και αποφεύγαμε άσχημο
καιρό). Κούτσα‐κούτσα, και με πάμπολλες αλλαγές στην πορεία, φτάσαμε πάνω
από τα Πυρηναία, μέσα στο σύννεφο, και αρχίσαμε την κάθοδο. Τη φορά αυτή είχα
ξεκινήσει τελευταίος και έφτανα τελευταίος και δεν θα είχαμε μπερδέματα.
Ήταν δύσκολη αυτή η κάθοδος μέσα στη βροχή και το σύννεφο, με ψηλά βουνά και
σε άγνωστο αεροδρόμιο και με μια IFR άφιξη ενός ATR 72 για το οποίο με έστειλαν
να κάνω orbit στα νότια, πάνω από τη θάλασσα. Το moving map GPS πολύ χρήσιμο.
Κατέβηκα κάποτε κάτω από τα σύννεφα, αριστερά στροφή και περίμενα να κατέβει
ο μεγάλος και μετά δεξί βασικό για προσγείωση σε δραματικό τοπίο με μαύρο
ουρανό. Σε λίγο έφτασε η καταιγίδα. Πάλι φρεσκοπλυμένο αεροπλάνο... Η Κ2 είχε
βοηθήσει πολύ.
Πήγαμε δίπλα, στο Hondarabia, ένα όμορφο χωριό. Μείναμε στο Parador de
Hondarabia, ένα κάστρο‐ξενοδοχείο και θέα τη θάλασσα. Γάλλοι από το γειτονικό
Μπιαρίτζ επισκέπτονται την περιοχή για καφέ. «Είμαστε κι εμείς βάσκοι» μου είπαν.
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To San Sebastian [σε φωτογραφία από το airliners.net]. Δεξιά Ισπανία, αριστερά Γαλλία
Την Δευτέρα 18 Μαίου ξεκινήσαμε για τον γυρισμό στην Αγγλία. Οι υπόλοιποι της
ομάδας θα σταμάταγαν στο νησί Guernsey, μόνο εγώ θα επέστρεφα στη βάση μου.
Ο καιρός ήταν σχετικά καλός εκτός από τα τελευταία 20 μίλια που ήταν χάλια. Η
πρόβλεψη ήταν για μικρή βελτίωση αργά το απόγευμα. Είπα να φτάσω αργά για να
μπορέσω να προσγειωθώ. Αλλά είχα ούριο άνεμο, δεν χρειάστηκε να κάνουμε
στάση για καύσιμα και κάναμε Ισπανία ‐Γαλλία‐Αγγλία σε μόνο 3,3 ώρες και
φτάσαμε νωρίς και ο καιρός ήταν άσχημος...
Περάσαμε τη Γαλλία αποφεύγοντας καταιγίδες και μόλις μπήκαμε στην Αγγλία
άρχισε η μαυρίλα και η δυνατή βροχή, άνεμος ριπαίος 45 κόμβοι και ΒΚΝ005. Solid
IMC. Η Κάρολ κοίταζε προσεκτικά τον χάρτη κι εγώ τα όργανα και το πάλευα το
θέμα. Έκοψα ταχύτητα για να έχω χρόνο να σκέπτομαι. Διασχίσαμε την ζώνη του
Farnborough και μας κράτησε ψηλά και μας πήγε ανατολικά (request, many thanks
κ.τ.λ.) γιατί είχε κίνηση. Πάνω από το αεροδρόμιο του Μπλάκμπους, είδαμε προς
στιγμήν λίγη γη στα 400 πόδια. Συνέχισα την κάθοδο στο dead side και κατέβηκα
στα 110 ποδαράκια για να δω το φως το αληθινό! Ήμασταν πάνω από ένα χωράφι
και τα δέντρα εμπόδιζαν να δούμε τα φώτα του διαδρόμου. «Put the lights on
please» είπα στον Jamie. «They ARE on!» μου είπε αυτός. Ανέβηκα στα 300 και
μόλις πέρασα τα δέντρα είδα τα PAPIs κατακόκκινα και προσγειώθηκα στο
ερημωμένο αεροδρόμιο. Ήμουν η μοναδική κίνηση αυτή την ημέρα μου είπε και
μου έστειλαν αυτοκίνητο για να μας κουβαλήσουν (με τις αποσκευές μας) μέσα στη
βροχή και τον αέρα. Ευγενικοί ελεγκτές.
Ηθικόν Δίδαγμα: Κανονικά θα έπρεπε να κάνω weather diversion, είχα πολλά
εναλλακτικά με καλό καιρό και καύσιμα ακόμα 1,5 ώρες, αλλά είπα να δοκιμάσω
μια φορά να δω αν μπορώ να προσγειωθώ στη βάση μου... Never again.
Ήταν μια καταπληκτική εκδρομή, είδαμε τόπους και ανθρώπους και επιστρέψαμε
μαυρισμένοι και πιο έμπειροι.
Στρατής και Κάρολ Σκλεπάρη
D‐EWAT
Υ.Γ.: Άλλαξα pitch motor και έφτιαξε ο Αυτόματος (κατόπιν εορτής).
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