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Piper Cub στην Ελλάδα

Τα Piper Cub έχουν μια πολύ μακρόχρονη ιστορία
που καλύπτει όλες τις δεκαετίες εξελίξεως της πτήσεως και δεν μπορεί κανείς εύκολα να την αγνοήσει.
Από την δεκαετία του ’20 μέχρι σήμερα, τα Cub
συνεχίζουν να εμφανίζονται μπροστά μας σε
διάφορες μορφές και χρήσεις.
Σήμερα ακόμα βλέπουμε σε σύγχρονες φωτογραφίες και βίντεο, Piper Cub με χοντρές ρόδες να
προσγειώνονται σε ανώμαλα εδάφη.
Το νέο βιβλίο αναπτύσσει την ιστορία των Cub
εκτός Ελλάδος, μέχρι και τον Δεύτερο Παγκόσμιο
Πόλεμο. Συνεχίζει με την ιστορία των Cub στον
Ελληνικό Στρατό, στον αεραθλητισμό και στην Γενική
Αεροπορία, όπως εξελίχθηκε στην χώρα μας.
***
∆υστυχώς το νέο βιβλίο δεν μπορούμε να σας το
στείλουμε με e-mail γιατί το αρχείο .pdf είναι πολύ
μεγάλο. Θα πρέπει να το κατεβάστε μόνοι σας από
το site:
www.marinaalimos.gr/bka
Στο γνωστό αεροπορικό site: www.aerodata.gr δεν
θα το βρείτε, όπως δεν θα βρείτε ακόμα ούτε το
βιβλίο περί του αεροδρομίου του Μαραθώνος. Έχει
προκύψει ένα παροδικό ψηφιακό πρόβλημα που δεν
επιτρέπει την ανάρτηση νέων αρχείων .pdf
Σε αντίθεση με το άρτια δομημένο aerodata.gr το
bka είναι ένα απλοϊκό site που μας επιτρέπει την
εύκολη διαχείρισή του. Το συνθέτουμε και το τροποποιούμε σε απλή γλώσσα .html δακτυλογραφώντας
εντολές με οποιονδήποτε κειμενογράφο.
Το πλεονέκτημα είναι ότι αυτό το κάνουμε μόνοι
μας στο σπίτι μας, χωρίς να χρειαζόμαστε επέμβαση
ειδικού επαγγελματία του είδους._
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Κυνηγώντας αεροπλάνα
Ήταν μια συνηθισμένη εκπαιδευτική πτήση
ανεμοπτέρου, που πήγαινε προς το τέλος της.
Κάναμε τις τελευταίες διαδρομές στα όρια του
αεροδρομίου για να μπούμε στον κύκλο
προσγειώσεως. Πετούσαμε ήρεμα με μικρή
ταχύτητα, όταν ξαφνικά το μάτι μου πήρε κάτι στο
αριστερό μας ακροπτερύγιο. Κάτι πετούσε σχεδόν με
την ίδια ταχύτητα μαζί μας. Ήταν ένα πουλί που
φτερούγιζε δαιμονισμένα για να μας φθάσει. Τι
πουλί ήταν; Ήταν τελείως αδύνατο να το
αναγνωρίσουμε. Ήταν ένα μπουκάλι με οπισθοκλινή
φτερά που ανεβοκατέβαιναν με πολύ γοργό ρυθμό.
Στο πρώτο σχέδιο δοκιμάζω να απεικονίσω τι
βλέπαμε.

Ο ιπτάμενος φίλος μας επέμενε να κρατιέται στην
θέση του, οπότε και εμείς μπορούσαμε να πειραματιστούμε μαζί του. Σε ταχύτητα 70 χλμ/ω πετούσε
άνετα μαζί μας, στα 75 χλμ/ω αρχίσαμε να τον
κουράζουμε πολύ. Στα 80 χλμ/ω έμενε πίσω μας.
Σε ήπιες στροφές έμενε μαζί μας στον σχηματισμό
και στην ευθεία ήταν πάλι στην θέση του. Εμείς όμως
χάναμε ύψος και έπρεπε να προσγειωθούμε.
Χωρίς να καταλάβουμε με τι πουλί είχαμε να
κάνουμε, σταματήσαμε να ασχολούμαστε μαζί του,
μπήκαμε στο υπήνεμο-βασικό-τελικό και προσγει-

ωθήκαμε. Φρενάραμε ήπια και σταματήσαμε.
Την στιγμή που σταματούσαμε, υπήρξε κάποια
κίνηση κάτω από το αριστερό μας ακροπτερύγιο. Ένα
πουλί προσγειώθηκε στην άσφαλτο πλάι μας,
σταμάτησε και μας κοίταζε με περιέργεια. Τότε μόνο
καταλάβαμε με τι πουλί είχαμε να κάνουμε. Ήταν ένα
κοινό περιστέρι. Στο δεύτερο σχέδιο σχεδίασα την
εικόνα που μας έδωσε.
***
Οι φίλοι ανεμοπόροι που ήρθαν να μας
βοηθήσουν για το σπρώξιμο του ανεμοπτέρου, μας
είπαν ότι είχαν παρακολουθήσει από το έδαφος τον
σχηματισμό μας με το περιστέρι. Τελικώς μάθαμε
ότι υπήρχε στο Τατόι κάποιο περιστέρι που
κυνηγούσε τα αεροπλάνα της Σχολής Ικάρων.
Προφανώς τα αεροπλάνα είχαν μεγαλύτερη
ταχύτητα από εμάς και το πουλί έμενε πάντα πίσω
τους. Εμείς όμως με το ανεμόπτερο είμαστε στα
μέτρα του περιστεριού. Ήμαστε συνάδελφοι. Ήμαστε
φιλαράκια του και μας συνόδευσε μέχρι το έδαφος.
Μεγάλη μας τιμή.
Στο Τατόι πετούσαμε συχνά στα θερμικά μαζί με
σμήνη από γλάρους. Μάλλον τους ενοχλούσαμε.
Άλλοτε πάλι, όταν κάναμε εκπαιδευτικές στροφές, οι
γλάροι έρχονταν προς το μέρος μας, νομίζοντας ότι
βρήκαμε θερμικό. Κανείς όμως δεν ήρθε πολύ κοντά
μας από απλή περιέργεια.
Μεγάλα πουλιά, όπως ένας πελαργός, με άφησε
στην Πολωνία να τον πλησιάσω στα δέκα μέτρα μέσα
στο θερμικό στο οποίο κάναμε μαζί κύκλους, αλλά
όχι πιο κοντά. Ένα περιστέρι όμως δεν κάνει ποτέ
θερμικό και δεν έχει κανένα λόγο να έρθει τόσο
κοντά μας. Εκτός ίσως από καθαρή περιέργεια.
***
Το γιατί το περιστέρι πετούσε τόσο κοντά μας,
ίσως έχει σχέση με το ερώτημα: τι κάναμε εμείς

πετώντας με μικρή ταχύτητα στον δικό του χώρο.
Όσο και να θέλουμε να σοβαροπιανόμαστε, οι
πτήσεις μας με ανεμόπτερα είναι πτήσεις αναψυχής.
Είναι παιχνίδια στον αέρα. Μήπως και το περιστέρι
έκανε το ίδιο. Δηλαδή μήπως απλώς έπαιζε μαζί μας
για την προσωπική του αναψυχή;
Τα πουλιά που πετάν μέσα στα θερμικά έχουν
συνήθως κάποιο κέρδος που βρίσκονται εκεί. Τα
αποδημητικά πτηνά απλώς κερδίζουν τζάμπα ύψος,
για να κατολισθήσουν στην συνέχεια άκοπα σε
μεγάλες αποστάσεις. Τα χελιδόνια βρίσκονται εκεί
για να τρων τα έντομα που παρασύρονται από τις
ανοδικές κινήσεις του αέρα. Για το ερώτημα «τι ώρα
αρχίζει η θερμική δραστηριότης;» οι παλιοί
ανεμοπόροι κοίταζαν το χώμα. Όταν τα έντομα δεν
πετούσαν ψηλά, αλλά έμεναν στο έδαφος, σήμαινε
ότι είχαν αρχίσει οι επικίνδυνες για αυτά ανοδικές
κινήσεις της ατμοσφαίρας.
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Τα αρπακτικά πτηνά χρησιμοποιούν τα ανοδικά
στις πλαγιές των βουνών, για να έχουν καλύτερη θέα
των θηραμάτων τους. Μετά, βυθίζουν απότομα και
επιτίθενται. Όλες αυτές οι πτήσεις είναι κερδοσκοπικές και όχι πτήσεις αναψυχής.
Τα σμήνη των γλάρων που ανεβαίνουν στα
θερμικά σε μεγάλα ύψη, τι κέρδος έχουν; Μήπως
τρώνε έντομα; Ο γλάρος είναι πολύ δυσκίνητος σε
απότομους ελιγμούς και δεν μπορεί να χάψει
ευκίνητα έντομα, όπως το χελιδόνι. Μήπως κυνηγάν
μεγαλύτερα δυσκίνητα έντομα, όπως οι πεταλούδες.
Ο γλάρος είναι παμφάγος. Δεν έχουμε όμως καμία
ένδειξη για εντομοφάγους ελιγμούς μέσα στα
θερμικά όπου βρισκόμαστε μαζί με γλάρους. Οι
γλάροι στα θερμικά στρέφουν τεμπέλικα και σταθερά
όπως τα ανεμόπτερα.
Πληροφορίες για νυκτερινή εντομοφαγία από
γλάρους μάς έχουν έρθει από την Αυστραλία. Εκεί,
σε κάποια παραλιακή οδική διασταύρωση,
τοποθετήθηκε ισχυρός οδικός φωτισμός σε πολύ
ψηλούς ιστούς, όπου συγκεντρώνονταν πάρα πολλά
έντομα, από αυτά που ονομάζουμε νυχτοπεταλούδες. Οι γλάροι της παραλίας έμαθαν να μένουν
ξάγρυπνοι και να κυνηγάν συστηματικά τα έντομα
αυτά. Κερδοσκοπικές πτήσεις.
Από ενεργειακή πλευρά, η πτήση είναι για τα
πουλιά πολύ δαπανηρή.
Ένας γλάρος που
παρασύρεται προς τα πάνω στα ανοδικά ρεύματα
δεν καταναλίσκει πολύ ενέργεια και μπορεί να το
κάνει αυτό για απλή διασκέδαση. Το περιστέρι μας
όμως δαπανούσε για την πτήση του μεγάλα ποσά
ενεργείας που έπρεπε να αναπληρώσει τρώγοντας.
Τι το έσπρωχνε προς μια τόσο ασύμφορη δραστηριότητα;
Μήπως ήταν απλώς ένα εκκεντρικό περιστέρι;
Όλοι οι ιπτάμενοι έχουμε κάποια δόση εκκεντρικότητας. Μήπως το περιστέρι μας το παράκανε;

***
Η σκηνή που περιέγραψα ήταν μοναδική. Δεν μου
ξανασυνέβηκε στο Τατόι κατά τις δεκαετίες που
πετούσα εκεί και, δεν άκουσα κανέναν ανεμοπόρο να
διηγείται κάτι παρόμοιο. Τι έγινε το περιστέρι που
κυνηγούσε τα αεροπλάνα; Ήταν μόνο του; ή έκαναν
το ίδιο σπορ και άλλα περιστέρια; Δεν γνωρίζουμε.
Η μετάδοση γνώσεων μεταξύ των πτηνών είναι
καλά διαπιστωμένη. Το πιο γνωστό παράδειγμα που
αναφέρεται στην βιβλιογραφία είναι τα σπουργίτια
της Αγγλίας. Κάθε πρωί οι γαλατάδες της Αγγλίας
άφηναν στο κατώφλι των σπιτιών μια φιάλη με γάλα.
Η φιάλη αυτή είχε ένα πολύ λεπτό μεταλλικό καπάκι.
Κάποιο σπουργίτι κατάφερε να τρυπήσει με το
ράμφος του το καπάκι και να πίνει γάλα. Την
ικανότητά του αυτή μετέδωσε και σε άλλα
σπουργίτια της περιοχής, οπότε το πρόβλημα
γενικεύθηκε. Όταν το πρόβλημα με τα σπουργίτια

πήρε ευρύτερη έκταση, η εταιρίες αναγκάστηκαν να
αλλάξουν τον τύπο του καπακιού των φιαλών
γάλακτος. Η διάδοση των ικανοτήτων μεταξύ των
πτηνών είναι διαπιστωμένη, για την περίπτωση όπου
η ικανότης επιφέρει κέρδος στον ικανό.
Φαίνεται όμως ότι δεν ισχύει το ίδιο όταν η
ικανότης επιφέρει διασκέδαση, αναψυχή. Μήπως το
ίδιο δεν ισχύει και στους ανθρώπους; Σε κάθε νέα
δραστηριότητα που εμφανίζεται (αιωρόπτερα, παραπέντε) κάποιοι σπεύδουν για να βγάλουν κέρδος.
Όταν διαπιστώσουν ότι από την δραστηριότητα αυτή
βγαίνει μόνο αναψυχή, οι πολλοί εξαφανίζονται και
μένουν να την απολαμβάνουν οι λίγοι εκκεντρικοί.
Το εκκεντρικό περιστέρι μας που πετούσε σε
σχηματισμό με τους εκκεντρικούς ανεμοπόρους, δεν
βρήκε πολλούς μιμητές, όπως εξ άλλου και οι
ανεμοπόροι._
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Όταν κινούνται τα βουνά
Όλοι γνωρίζουμε πως δημιουργείται ένα δυναμικό ανοδικό ρεύμα. Ο αέρας ανεβαίνει για να
περάσει πάνω από ένα βουνό που είναι βεβαίως
ακίνητο. Θα μπορούσε όμως να συμβεί το ίδιο, αν ο
αέρας ήταν ακίνητος και προχωρούσε το βουνό
αντίθετα σε αυτόν.
Αυτό που είναι τελείως αδύνατο στην φύση, είναι
εφικτό στον αερομοντελισμό. Αν μπείτε στο YouTube
και γράψετε: «Walk along gliders» θα βρείτε
φωτογραφίες, βίντεο και σχέδια για τα ανεμόπτερα
αυτά και την χρήση τους. Δεν υπάρχει κανένας λόγος
να επαναλάβουμε εδώ τις πληροφορίες. Θα παραθέσουμε όμως την πείρα μας από την εφαρμογή
αυτών που είδαμε στο YouTube.
Για την κατασκευή τέτοιων ανεμοπτέρων χρειάζεται μια μικρή συσκευή κοψίματος foam με χρωμονικελίνη. Αυτή κατασκευάζεται πολύ εύκολα.
Σε ένα ξύλο πλάτους 15-20cm και μήκους τάξεως
40cm βιδώνουμε δύο απλές ξυλόβιδες. Σε αυτές
τεντώνουμε το λεπτό σύρμα χρωμονικελίνης. Για την
απόσταση του σύρματος από το ξύλο χρησιμοποιούμε μεταλλικές ροδέλες διαφόρου πάχους, ή
λεπτό μοντελιστικό κόντρα πλακέ.
Συνήθως οι αερομοντελιστές κρατάν σταθερό το
τον τάκο του foam και κόβουν ότι θέλουν κινώντας το
θερμό νήμα. Εδώ αντιθέτως ακινητοποιούμε την
συσκευή και κόβουμε λεπτές φέτες από το foam
προωθώντας το πάνω στο ξύλο μας.
Η συσκευή είναι τόσο μικρή ώστε μπορούμε
εύκολα να την αποθηκεύουμε στο ράφι όπου
βρίσκεται το τροφοδοτικό μας
* **
Από πλευράς foam, τα κείμενα μάς αποτρέπουν
από το να χρησιμοποιήσουμε extruded foam και μας

προτρέπουν να χρησιμοποιήσουμε διογκωμένο
αφρό (αυτόν τον άσπρο που τρίβεται σε μπαλάκια).
Ο λόγος είναι ότι ο δεύτερος είναι συνήθως
ελαφρύτερος από τον πρώτο.
Η διογκωμένη πολυστερίνη είναι κοινό υλικό
συσκευασίας. Κουτιά από το υλικό αυτό βρίσκετε
χρησιμοποιημένα στα ψαράδικα. Βέβαια βρωμάν
απαίσια ψαρίλα. Να φροντίζετε λοιπόν καλύτερα να
μην πετάτε στα σκουπίδια τα foam που συσκευάζουν
τα μεγάλα εύθραυστα υλικά (τηλεοράσεις, υπολογιστές, οικιακές συσκευές).
Με τέτοιο υλικό συσκευασίας τα βίντεο σάς προτρέπουν να κόβετε φέτες πάχους 6 δεκάτων του
χιλιοστού. Ακόμα ελαφρύτερο όμως foam υπάρχει σε
μονωτικά φύλλα για οικοδομική χρήση. Με αυτό
κόβετε φέτες πάχους 1 χιλιοστού.
Αν σας αρέσουν οι αριθμοί, το extruded foam
είναι ειδικού βάρους της τάξεως των 25-40 kg/m3. Το
foam συσκευασίας της τάξεως 15-25 kg/m3 Το
μονωτικό foam το βρίσκεται ακόμα και σε ειδικό
βάρος 12-15 kg/m3. Δεν είναι περίεργο που κάποιες
μονώσεις ταρατσών κάθονται μετά από μερικά
χρόνια.
***

Από πλευράς σχήματος, κόβουμε με κάποιο
τρόπο ένα τάκο foam πλάτους 10-15 cm και μήκους
τάξεως 35-50 cm. Τον περνάμε από την συσκευή μας
και τον κάνουμε φύλλα. Κάθε φύλλο το κόβουμε με
το κοπίδι διαγώνια. Γυρίζουμε το μισό ανάποδα και
συγκολλούμε τα δύο μισά ώστε να προκύψει μια
οπισθοκλινής πτέρυγα.
Μην με ρωτήσετε την ιδανική γωνία βέλους. Η
απάντηση είναι στα ισπανικά “pinto pinto gorgorito”
όπερ μεταφράζεται ελληνιστί «α μπεμπαμπλομ του
κιθεμπλομ».
Για το camber της πτέρυγας και το έρμα του
ρύγχους ακολουθείστε τις γενικές οδηγίες του
αερομοντελισμού που θα δείτε και στα βίντεο. Το
ίδιο και για τις πτητικές δοκιμές.
Ένα μοντέλο που θέλουμε να πετάει σε δυναμικό
χρειάζεται απαραιτήτως τηλεκατεύθυνση, για να
μπορεί να διατηρεί την θέση του πάνω στην πλαγιά.
Εδώ όμως αυτό δεν είναι απαραίτητο, γιατί αντί να
πηδαλιουχούμε το μοντέλο, ρυθμίζουμε με τα χέρια
μας την πλαγιά, ώστε να βρίσκεται το μοντέλο στην
σωστή θέση. Όταν κινούνται τα βουνά, το δυναμικό
γίνεται παιχνίδι για παιδιά._
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