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Ο κανονισµός ΤΕΚΑΝ

Στο προηγούμενο τεύχος αναφερθήκαμε σε ένα
κανονισμό με ιστορική μόνο αξία. Εδώ θα
ασχοληθούμε με έναν ισχύοντα κανονισμό που όλοι
τον εφαρμόζουμε, αλλά πολλοί αγνοούν το κείμενό
του. Ο κανονισμός αυτός μεταδίδεται μεταξύ των
ανεμοπόρων σαν ιερά παράδοση, ενώ πρόκειται για
κείμενο της ανεμοπορικής αγίας γραφής.
Κάθε ανεμοπόρος γνωρίζει πώς στρέφουμε στα
θερμικά και πώς στο δυναμικό. Το που είναι αυτό
γραμμένο δεν το γνωρίζουν όλοι. Πρόκειται για τον
κανονισμό ΤΕΚΑΝ (ΤΕχνικός Κανονισμός ΑΝεμοπορίας) που δεν αφορά την ΥΠΑ. Δεν έχει εγκριθεί από
την ΥΠΑ. Δεν έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, και έτσι θέλουμε να παραμείνει.
Πρόκειται για τον κυριότερο ανεμοπορικό
κανονισμό που διέπει τις πτήσεις μας. Τον τροποποιούμε οι ίδιοι οι ανεμοπόροι ανάλογα με την πρόοδο
του αθλήματος, όταν κρίνουμε σωστό, χωρίς να
επιτρέπουμε στην γραφειοκρατία να τον χαράξει σε
αναλλοίωτες μαρμάρινες πλάκες.
Αν ένας κανονισμός φθάσει να δημοσιευθεί στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (όπως πολλοί επιθυμούν για τους κανονισμούς τους), οι απαιτούμενες
τροποποιήσεις του είναι κάθε φορά μια αδιανόητη
γραφειοκρατική περιπέτεια.
***
Η ανεμοπορία είναι ένα άθλημα που δεν ενέχει
οικονομικά συμφέροντα. Δεν υπάρχει σοβαρός επαγγελματίας που να σκεφτεί να εκπαιδεύει ένα μαθητή
χρησιμοποιώντας ταυτοχρόνως δύο αεροσκάφη και
δύο χειριστές.
Οι κανονισμοί δεν είναι ανεξάρτητοι από τα
οικονομικά συμφέροντα. Τα οικονομικά συμφέροντα
επηρεάζουν τα κείμενα των κανονισμών και

απαιτούν συχνά άκαμπτους κανονισμούς, κατά
προτίμηση δημοσιευμένους στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως. Αυτό δεν γράφεται εναντίον των
επαγγελματιών. Αντιθέτως μάλιστα, έχω να παραθέσω ένα σχετικό παράδειγμα που τους αθωώνει:
Όταν συντάσσονταν οι κανονισμοί των αετώνπαραπέντε-υπερελαφρών-PPG, παρακολουθούσαμε
πάντα τους επαγγελματίες να θέλουν να επιβάλλουν
περισσότερες υποχρεωτικές ώρες εκπαιδεύσεως.
Εμείς αντιθέτως στην ανεμοπορία, θέλαμε πάντα
λιγότερες υποχρεωτικές ώρες, για τους ευφυείς
μαθητές μας. Δεν βγάζαμε ποτέ σόλο στις ώρες αυτές
που έγραφε ο κανονισμός. Δεν εφαρμόζαμε στενά
τον κανονισμό, αν ο μαθητής δεν είχε φθάσει στο
επιθυμητό επίπεδο ικανοτήτων. Στην ανεμοπορία η
λογική είναι αυστηρότερη από τους κανονισμούς.
Υποθέταμε λοιπόν ότι τα κίνητρα των επαγγελματιών
ήταν καθαρά οικονομικά, για να αυξάνουν τις
εισπράξεις τους, εφαρμόζοντας το αυστηρό γράμμα
του νόμου με πολλές υποχρεωτικές πτήσεις.
Συζητώντας μαζί τους, καταλάβαμε ότι το θέμα
ήταν γι αυτούς πιο πολύπλοκο. Δεν αφορούσε τους
ευφυείς μαθητές που εμείς είχαμε, αλλά τους
ανεπίδεκτους μαθήσεως που εκείνοι δεν ήθελαν να
αρνηθούν να εκπαιδεύσουν. Αυτοί οι μαθητές, όταν
συμπλήρωναν τις υποχρεωτικές ώρες του νόμου,
είχαν την απαίτηση να πάρουν πτυχίο. Για κάθε
επιπλέον απαραίτητη εκπαίδευση κατηγορούσαν
τους επαγγελματίες ότι τους καθυστερούν επίτηδες,
για να αυξάνουν τις εισπράξεις τους. Γι αυτό οι
επαγγελματίες επιθυμούσαν κανονισμούς με πολλές
υποχρεωτικές ώρες.
Οι βαριοί άκαμπτοι κανονισμοί είναι για τους
υποδεέστερους μαθητές. Για τους ευφυείς αρκούν
απλοί και εύκαμπτοι κανονισμοί που υπερκαλύ-

πτονται από την λογική.
Ένας χειριστής που καλείται να πετάξει με μικρή
ταχύτητα, σε ασταθή ατμόσφαιρα, κολλητά στις
πλαγιές, είναι ευφυής και καλά εκπαιδευμένος.
Αλλιώς, δεν είναι ανεμοπόρος. Και, ο κανονισμός
ΤΕΚΑΝ είναι για ανεμοπόρους.
***
Ένα άλλο χαρακτηριστικό των κανονισμών είναι η
εφαρμοσιμότης τους. Ένας κανονισμός δεν πρέπει να
περιλαμβάνει ανεφάρμοστες διατάξεις. Τέτοιες διατάξεις περιλαμβάνουν πολλοί αυστηροί κανονισμοί.
Για παράδειγμα:
Τον περασμένο αιώνα, δουλεύαμε με ένα κανονισμό σχολής που είχαμε συντάξει μόνοι μας, χωρίς
περιττολογίες. Με αυτόν τον κανονισμό κάναμε
θαυμάσια την δουλειά μας. Τον εφαρμόζαμε κατά
γράμμα. Ο κανονισμός ΤΕΞΑΣ που αναπτύξαμε στο
προηγούμενο τεύχος, βασίστηκε πάνω σε εκείνον τον
κανονισμό σχολής.
Κάποτε όμως η ΥΠΑ θέλησε να συντάξει νέο
κανονισμό σχολών. Συνέστησε επιτροπή υπό τον
Ναπολέοντα Βλέτσα, έναν εύστροφο υπάλληλο. Τρία
πρωινά συνεργαστήκαμε στην επιτροπή, στα κτίρια
της ΥΠΑ στο παλιό κολέγιο θήλεων, και διαμορφώσαμε έναν άρτιο κανονισμό. Ο Βλέτσας τον έδωσε
για δακτυλογράφηση και τον υπέβαλε στην αρμόδια
διεύθυνση της ΥΠΑ. Δεν ξανακούσαμε όμως τίποτα γι
αυτόν.
Κάποια χρόνια αργότερα η ΥΠΑ είχε επεκταθεί
στην Αμερικανική Βάση. Τότε, μας σέρβιραν ένα νέο
σχέδιο κανονισμού που δεν είχε καμία σχέση με τον
προηγούμενο, και ήταν μάλλον ευτράπελος. Δεν
αφορούσε σχολές ανεμοπορίας, αλλά «σχολές
ανεμοπτερισμού», ενός ανύπαρκτου αθλήματος. Ο
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συντάξας τον κανονισμό νομοθέτης εκδήλωνε
πρόθεση να αλλάξει την ονομασία του αθλήματός
μας κατά το κέφι του, χωρίς να σκεφθεί άλλους
κανονισμούς και νόμους του κράτους που μιλούσαν
για ανεμοπορία. Ανάλογο με τον τίτλο του κανονισμού ήταν και το περιεχόμενο.
Κάποιοι νεότεροι ανεμοπόροι, με περισσότερη
υπομονή από εμένα, αντιμετώπισαν τα περί
ανεμοπτερισμού του νομοθέτη και τα επιχειρήματα
που ανέπτυσσε οχυρωμένος πίσω από την ιδιότητα
τού δημοσίου λειτουργού (fonctionaire που λένε
πομπωδώς οι Γάλλοι και γεμίζει το στόμα τους). Από
τότε αποφάσισα να μην ασχοληθώ ξανά με τον κανονισμό σχολής. Δεν γνωρίζω λοιπόν ποιός κανονισμός
επεκράτησε τότε και ποιός ισχύει σήμερα.
Ο κανονισμός εκείνος επέβαλε πολλά αυστηρά.
Προέβλεπε για παράδειγμα ορισμένα θρανία ανά
τάξη ορισμένων τετραγωνικών μέτρων, με ορισμένη
απόσταση μεταξύ των θρανίων, ορισμένα παράθυρα,
πόρτες και άλλα υποχρεωτικά. Τέτοιες προδιαγραφές
υπάρχουν σίγουρα στο Υπουργείο Παιδείας, αλλά
δεν ξέρω αν περιελήφθησαν στον ισχύοντα κανονισμό της σχολής μας.
Σήμερα που έχω πάψει πια να ασχολούμαι με
εκπαίδευση, μπορώ να δηλώσω ότι κατά τις πολλές
δεκάδες μαθήματα μετεωρολογίας που έχω διδάξει
σε σχολές, ουδέποτε βρέθηκα σε τάξη που να έχει
θρανία.
Έχω διδάξει μετεωρολογία μέσα σε εστιατόριο, σε
καφενείο, σε υπόστεγο, σε ερασιτεχνικό θεατράκι, σε
γραφείο δημάρχου, σε ρεσεψιόν επαρχιακού ξενοδοχείου, μέχρι και σε αίθουσα ταβλοπαιξίας ναυτικού
ομίλου (αφού κάθε φορά παρακαλούσαμε ευγενώς
τους ταβλοπαίκτες να μας αφήσουν τα τραπέζια
τους). Όλες αυτές ήταν σχολές που έδιναν αντίστοιχα
ερασιτεχνικά πτυχία. Την μόνη φορά που βρέθηκα
εμπρός σε πραγματικά θρανία ήταν σε γυμνάσιο της
Αχαΐας, όταν έκανα μια μικρή παρουσίαση στους
μαθητές που δεν θα έπαιρναν βεβαίως κάποιο
πτυχίο.
Μια διάταξη που δεν εφαρμόζεται είναι κατά

κυριολεξίαν ανεφάρμοστη (de facto που λέει και η
νομική επιστήμη). Τέτοιες διατάξεις έχουν συχνά οι
επίσημοι κανονισμοί. Μην αφήσετε λοιπόν κανέναν
μη ανεμοπόρο να επισημοποιήσει τον κανονισμό
ΤΕΚΑΝ. Αφήστε τον κανονισμό ανεπίσημο, για να
κάνουμε την δουλειά μας σωστά.
Η Επιτροπή Ανεμοπορίας κρατάει τον κανονισμό
ενήμερο με τις τελευταίες εξελίξεις στο άθλημα. Η
επιτροπή έχει κάποιες γραφειοκρατικές ασχολίες που
εκπορεύονται κυρίως από την ΓΓΑ. Ο κανονισμός
ΤΕΚΑΝ όμως, είναι μια μη γραφειοκρατική αρμοδιότης της επιτροπής και πρέπει να αναθεωρείται
συχνά.
***
Ας δούμε όμως το περιεχόμενο του κανονισμού.
Α. Εκµετάλλευση Ανεµοπορικού κέντρου
Το κεφάλαιο αυτό αφορά κυρίως νέα σωματεία.
Η Αερολέσχη Εδέσσης που διαθέτει δικό της
αεροδρόμιο, έχει κανονισμό αεροδρομίου (μόνιμες
διαταγές). Ο κανονισμός αυτός ανταποκρίνεται στο
κεφάλαιο Α και είναι προσαρμοσμένος στις τοπικές
συνθήκες του αεροδρομίου της Εδέσσης.
Η ΑΝΛΑ εφαρμόζει για το αεροδρόμιο τους
κανονισμούς της Πολεμικής Αεροπορίας στην οποία
ανήκει το Τατόι. Στο παρελθόν όμως υπήρχε ανάγκη
προσθέτων διατάξεων. Για παράδειγμα:
Σήμερα που η ΑΝΛΑ διαθέτει δικό της υπόστεγο
είναι προφανές ότι όποιος είναι υπεύθυνος, έχει το
κλειδί του υποστέγου. Χωρίς αυτόν δεν υπάρχει
πρόσβαση στο υλικό μας. Στο παρελθόν όμως
στεγάζαμε τα ανεμόπτερα στα υπόστεγα της ΠΑ.
Πρόσθετοι κανόνες ήταν απαραίτητοι για να
ορίζουν ποιός έχει δικαίωμα να μετακινήσει
ανεμόπτερα στο έδαφος, πριν από την άφιξη των
εκπαιδευτών. Και αυτοί οι κανόνες δεν ήταν για τους
ευφυείς ανεμοπόρους, αλλά για τους άφρονες
καινούριους μαθητές. Υπήρξαν θρασείς μαθητές που
δεν έγιναν ποτέ ανεμοπόροι, αλλά θεωρούσαν ότι
μπορούσαν να σπεύσουν στο βασιλικό υπόστεγο, να
συνεννοηθούν με τους σμηνίτες και να μετακινήσουν

οι ίδιοι τα ανεμόπτερα, με κίνδυνο να κάνουν ζημιές.
Τέτοιους θρασείς μαθητές δεν πάψαμε να αντιμετωπίζουμε κατά καιρούς στην ανεμοπορία και στους
κανονισμούς της. Πολλές διατάξεις των κανονισμών
έχουν ιστορική προέλευση.
Β. Τρόποι εκτοξεύσεως
Αυτό είναι το κυριότερο κεφάλαιο του κανονισμού γιατί ορίζει διαδικασίες και σήματα για
καθαρά ανεμοπορική δραστηριότητα.
Το κείμενο που παρατίθεται είναι αυτό που
προέκυψε κατά την τελευταία αναθεώρηση του
κανονισμού, το 2009.
Ειδικότερα το άρθρο Β2γ είναι πολύ διαφορετικό
από το αντίστοιχο άρθρο προηγούμενων εκδόσεων
του κανονισμού. Το άρθρο αυτό ευθυγραμμίστηκε με
τα διεθνώς κρατούντα. Το σκεπτικό είχε ως εξής:
Όταν το ανεµόπτερο έχει πολύ µικρή ταχύτητα, ο
λικνισµός των πτερύγων µε το χειριστήριο δεν είναι
ασφαλής χειρισµός. Ασφαλέστερη είναι η κίνηση της ουράς
µε τα ποδοστήρια. Είναι ο χειρισµός που θα κάνει κανείς
για να κρατήσει τα φτερά του οριζόντια µε µικρή ταχύτητα.
Αυτό ήταν το σήµα προς την ΜΕΑ για επιτάχυνση στον
παλιό ελληνικό κανονισµό. Αν είχαµε µεγάλη ταχύτητα
µπορούσαµε να λικνίσουµε τις πτέρυγές µας, και αυτό
ήταν το σήµα για επιβράδυνση.
Όµως για άγνωστο λόγο, στην ∆. Ευρώπη το σήµα για
επιτάχυνση ήταν παραδοσιακά ο λικνισµός. Ίσως σαν σήµα
επιταχύνσεως να αντιµετωπιζόταν η αθέλητη πτώση µιας
πτέρυγας. Έτσι η Έδεσσα προτίµησε να φέρει τα οπτικά
σήµατα όπως τα έχει η ∆. Ευρώπη, ο δε κανονισµός
ευθυγραµµίστηκε αναλόγως Έτσι ένας αλλοδαπός που θα
έρθει να πετάξει στην Έδεσσα, ή στο Τυµπάκι, δεν θα
βρεθεί προ απροόπτου στην κρίσιµη φάση της ανόδου.
Σήµερα που έχει κανείς ραδιοτηλεφωνική επικοινωνία
µε την ΜΕΑ, τα οπτικά σήµατα αυτά χάνουν την αξία τους.
Γ. Εκµετάλλευση ανοδικών ρευµάτων
Το κεφάλαιο αυτό ευθυγραμμίζεται με τα διεθνώς
κρατούντα κατά τις πτήσεις ανεμοπτέρων.
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Για το άρθρο Γ2 όμως υπάρχει μεταγενεστέρως
ευρεία ανάπτυξη του σχετικού προβληματισμού, στο
τεύχος 88 (Ιούνιος 2011) του Αεραθλητισμού.
Το θέμα πρέπει να προβληματίσει την Επιτροπή
Ανεμοπορίας, διότι κάποιοι νεώτεροι αλλοδαποί
κανονισμοί έρχονται σε αντίθεση με τον δικό μας.
∆. Εµβλήµατα επιδόσεων
Τα ανώτερα εμβλήματα καθορίζονtαι διεθνώς
από την FAI. Στους τοπικούς φορείς επαφίεται ο
καθορισμός των κατωτέρων εμβλημάτων. Τον παλιό
καιρό (μέχρι το 1960) που δεν υπήρχαν πτυχία
χειριστών, τα εμβλήματα δήλωναν την ικανότητα των
ανεμοπόρων. Σήμερα τα κατώτερα εμβλήματα έχουν
χάσει πια την αξία τους.
Όμως, πολλοί φημισμένοι ανεμοπόροι που έχουν
κάνει πτήσεις όλων των ανωτέρων εμβλημάτων,
συνηθίζουν να φοράν στο πέτο τους το απλό
έμβλημα Α που δηλώνει απλώς ότι είναι ανεμοπόροι.
Ε. Αγωνιστική δραστηριότης
Το κείμενο του κεφαλαίου Ε ενσωματώθηκε στον
κανονισμό προ δεκαετιών, κατά τις προτιμήσεις των
τότε εμπλεκομένων σε πτήσεις cross-country και
αγώνων.
Σήμερα πρέπει ενδεχομένως να εκσυγχρονισθεί
το κεφάλαιο Ε, σύμφωνα με τις σημερινές ανάγκες
του αθλήματος.
Υπάρχει επί πλέον στο αρχείο μας πρόταση για
τον γλωσσικό εκσυγχρονισμό του κανονισμού, από
τον Δημ. Πλούμπη.
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