


 

 

 

ΠΤΗΣΕΙΣ   ΣΕ   ΚΡΥΟ  ΚΑΙΡΟ 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 
 

Τώρα που έχουμε κρύο καιρό  (τουλάχιστον για κάνα δυο μήνες) αλλά και για τους 

υπόλοιπους χειμώνες της καριέρας μας πρέπει να εξεταστούν  κάποιες διαδικασίες 

που αφορούν τα αεροσκάφη. Οι περισσότεροι από εμάς έχουμε δοκιμάσει  το 

πέταγμα σε κρύες καιρικές συνθήκες, εντούτοις μερικοί χειμώνες είναι πολύ 

βαρύτεροι από κάποιους άλλους γι’ αυτό γράφονται αυτές οι σημειώσεις που 

στοχεύουν σε όλο το πλήρωμα και όχι μόνο σε αυτούς που είναι καινούργιοι. 
 

ΔΟΥΛΕΥΟΝΤΑΣ  ΣΕ  ΕΝΑ  ΚΡΥΟ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 
 

Όταν το σώμα εκτίθεται στο κρύο, ο πρώτος κανόνας επιβίωσης είναι η μετατόπιση 

της παραγωγής θερμότητας στα εσωτερικά όργανα για να διατηρηθεί η θερμοκρασία 

του σώματος στους 37
o
 C  Γνωρίζουμε επίσης ότι, όταν εκτεθούμε στο κρύο, μας 

κάνει να ουρούμε συχνότερα. Αυτό συμβαίνει διότι το αίμα εκτρέπεται στα νεφρά με 

αποτέλεσμα την αύξηση των ούρων. Τα αυτιά, τα δάχτυλα των χεριών και των ποδιών 

και η μύτη είναι τα πρώτα που θα υποστούν τα αποτελέσματα του κρύου…βλέπετε η 

φύση τα θεωρεί αναλώσιμα. 

Όταν η θερμοκρασία “πέσει” κάτω από τους 35
o
 C, φέρνει απάθεια, 

αποπροσανατολισμό, παραισθήσεις, επιθετικότητα, ή ακόμη και ευφορία. 

Φανταστείτε τώρα σε όλα αυτά τα αποτελέσματα του κρύου να προστεθεί  και η  

υποοξυγοναιμία, τότε μπορείτε να καταλάβετε την συμπεριφορά του πληρώματος. 

Περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας του σώματος θα προκαλέσει καρδιακή 

αρρυθμία και πιθανόν σταμάτημα της καρδιάς. 

Όταν τρέμουμε, ή έχουμε ρίγος ο μεταβολισμός του σώματος μπορεί να αυξηθεί από 

2-4 φορές από το κανονικό. Το τρεμούλιασμα δεν είναι τίποτε από άλλο από μια 

φυσιολογική αντίδραση του σώματος στην ακούσια καύση περισσότερης ενέργειας. 

Το τρεμούλιασμα για πάνω από μια ώρα, επιφέρει κόπωση των μυών μειώνοντας την 

επαγρύπνηση και τις δυνάμεις για αυτοσυγκέντρωση. Μια σφριγηλή σωματική 

δραστηριότητα, όπως είναι το τρέξιμο, μπορεί να αυξήσει τον μεταβολισμό μέχρι 20-

30 φορές, αλλά είναι κάτι που δεν μπορεί να επιτευχτεί από έναν καθισμένο χειριστή. 

Όπως και να έχει το θέμα, η προσπάθεια λοιπόν του οργανισμού να αυξήσει τον 

μεταβολισμό ώστε να παραχθεί περισσότερη θερμότητα, φέρνει κούραση, για αυτό 

είναι  καλύτερο να ντυνόμαστε με ζεστά ρούχα. 

Τα χέρια είναι πάντοτε ποιο κρύα από το υπόλοιπο σώμα κατά  5
ο
 C. Η φυσική 

σβελτάδα/κινητικότητα μειώνεται μέχρι 25-35% μέσα σε 5 λεπτά όταν εκτεθούμε σε 

πολύ κρύο. Σε αυτή τη χαμηλή θερμοκρασία, γύρω στους 5
ο
 C, ένας μηχανικός δεν 

μπορεί να αισθανθεί την διαφορά, εάν πιάνει ένα  κλειδί ή ένα κατσαβίδι. Ο 

χειριστής δεν μπορεί να καταλάβει την διαφορά από το σύνθετο χειριστήριο, ή το 

κράτημα μιας σοκολάτας. Τότε είναι που τα μεγάλα λάθη μπορεί να συμβούν. 

Είναι γεγονός ότι, οι περισσότεροι τραυματισμοί συμβαίνουν κατά την διάρκεια του 

χειμώνα. Έχετε προσπαθήσει ποτέ να αλλάξετε έναν τροχό, ή να ανεφοδιάσετε ένα 

αεροσκάφος σε χιονοθύελλα  χωρίς γάντια ;  Δεν μπορώ παρά να συστήσω την 

ύπαρξη και τη χρήση κατάλληλων ρούχων, συσκευών, και εφοδίων  επιβίωσης  

συσκευασμένα και έτοιμα μέσα στα αεροσκάφη. 

 

 

 

 



 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ  ΑΠΟΔΟΣΗΣ. 
 
Το κρύο δεν έχει επιπτώσεις στις απλές διανοητικές αποφάσεις, αλλά επιβραδύνει 

σημαντικά τον χρόνο μετακίνησης των μυών. Οι λήψεις αποφάσεων επιταχύνονται 

σημαντικά  αλλά και τα λάθη αυξάνονται. Με άλλα λόγια, στα αποτελέσματα 

διαφόρων πειραμάτων σχετικά με  τις συνθήκες χαμηλών θερμοκρασιών,  

διαπιστώθηκε ότι τα πληρώματα κάνουν περισσότερα λάθη και τα κάνουν γρήγορα. 

Επειδή η πτήση απαιτεί κάτι περισσότερο από απλές διανοητικές αποφάσεις, 

φαίνεται καθαρά ότι, το πολύ κρύο έχει επιπτώσεις  στις ικανότητες κρίσης που 

απαιτούν προτεραιότητες. Και φυσικά, η απάθεια και ο αποπροσανατολισμός είναι 

μέρος της εξασθένισης της κρίσης. Οι περισσότεροι άνθρωποι αντεπεξέρχονται με 

αρκετή δυσκολία στο να πάρουν σύνθετες αποφάσεις όταν είναι κρύοι.  

 

ΗΛΙΚΙΑ - ΑΛΚΟΟΛ – ΝΙΚΟΤΙΝΗ 
 
Είναι πολύ γνωστό ότι το αλκοόλ και η νικοτίνη ελαττώνουν την αντίσταση στο κρύο 

διότι περιορίζουν την κυκλοφορία του αίματος στα άκρα. Το ποτό και το κάπνισμα 

φέρνουν μούδιασμα στα δάχτυλα  ποδιών και χεριών. Αυτά τα αποτελέσματα είναι 

ιδιαίτερα σκληρά στους ηλικιωμένους. Οι  ηλικιωμένοι έχουν χαμηλότερο 

μεταβολισμό και τείνουν να χάσουν την θερμότητα γρηγορότερα, για αυτό το λόγο 

είναι περισσότερο ευάλωτοι στο κρύο. Το καλό νέο στο κρύο είναι ότι μπορεί να 

αντιμετωπιστεί μερικώς με την φυσική κατάσταση. Η φυσική ικανότητα φαίνεται να 

αυξάνει τον μεταβολισμό του σώματος και την ικανότητα να εγκλιματιστεί. 

 

ΨΥΧΡΟΣ  ΑΕΡΑΣ. 
 

Χωρίς να φυσά αέρας, το σώμα (που καλύπτεται κανονικά) μπορεί να αντισταθεί σε 

κρύο μεγάλου βαθμού. Αλλά, έστω και με ένα ελαφρύ αεράκι, η απώλεια θερμότητας 

του σώματος μπορεί να είναι κρίσιμη. Φυσικά, η θερμοκρασία του σώματος είναι ένα 

προϊόν της ενέργειας. Το παρακάτω διάγραμμα μας δίνει μια ιδέα για την διαφορά σε 

ίδιες θερμοκρασίες με αέρα, ή χωρίς. Για να χρησιμοποιήσετε το διάγραμμα, βρείτε 

την κατ’ εκτίμηση, ή την πραγματική ταχύτητα του αέρα στην αριστερή στήλη και την 

θερμοκρασία σε βαθμούς Φαρενάιτ στην επάνω σειρά. Η ισοδύναμη θερμοκρασία 

βρίσκεται όπου αυτά τα δυο διασταυρώνονται. Παραδείγματος χάριν,  με μια 

ταχύτητα του αέρα στα 10 μίλια την ώρα και θερμοκρασία 10
ο
 F η ισοδυναµία είναι -

33
ο
 F (-27Ο

 C ). Αυτό βρίσκεται μέσα στην ζώνη αυξημένου κινδύνου για 

κρυοπαγήματα και πρέπει να λαμβάνονται προστατευτικά μέτρα. Εδώ, πρέπει να 

υπογραμμίσουμε ότι αυτό το διάγραμμα  είναι σημαντικό  στην πρόβλεψη 

κρυοπαγημάτων μόνο σε εκτεθειμένη σάρκα. 

 

 

 



(Σηµείωση δική µου. Ο ψυχρός αέρας η wind chill, όπως θα το βρούμε στην  Αγγλική 

βιβλιογραφία, είναι η θερμοκρασία που αισθάνεσαι και όχι η πραγματική 

θερμοκρασία που δείχνει το θερμόμετρο. Αυτό μπορούμε να το βρούμε μόνο από το 

σχετικό διάγραμμα.) 

 

 

 

 

 

Η υποθερμία ονομάζεται ο “δολοφόνος του απροετοίμαστου”. Αυτό συμβαίνει όταν 

η θερμοκρασία του σώματος “πέσει” κάτω από τους 35
ο
 C. Τα συμπτώματα 

περιλαμβάνουν ανεξέλεγκτες τρεμούλες, αργές μετακινήσεις, μειωμένο συντονισμό 

και εξασθενημένη κρίση. Εάν η θερμοκρασία του σώματος “πέσει” κάτω από τους 25
ο
 

C, ο θάνατος είναι σχεδόν σίγουρος. Θυµηθείτε…. υγρός καιρός και αυξηµένες 

ταχύτητες ανέµου, αυξάνουν την απώλεια θερµότητας από το σώµα και η 

αναζήτηση ενός καταφυγίου είναι ζωτικής σηµασίας ακόµη και σε φαινοµενικά 

ήπιες καταστάσεις. 

 

Η καλύτερη  άμυνα απέναντι στην υποθερμία είναι η πρόληψη. Διατηρείστε τον 

εφοδιασμό του οργανισμού με ενέργεια με την κατανάλωση τροφών υψηλών  

θερμίδων. Ζαχαρούχα τρόφιμα (βρασμένα γλυκά) είναι η καλύτερη τροφή για 

γρήγορη ενέργεια ενώ οι σύνθετοι υδατάνθρακες (δημητριακά) είναι μεγαλύτερης 

διάρκειας. Εάν είστε βρεγμένοι αλλάξτε αμέσως με στεγνά ρούχα. Φύγετε από το 

κρύο όσο το δυνατόν συντομότερα και επιδιώξετε την εύρεση καταφυγίου. 

Ξεκουραστείτε και αν χρειαστεί να κινηθείτε για να είστε ζεστοί μην κάνετε ασκήσεις 

που θα προκαλέσουν κούραση. Φορέστε ρούχα που προσφέρουν μόνωση ακόμη και 

αν είναι υγρά. Τα μάλλινα ρούχα μπορούν να μονώσουν μέχρι 70%  ακόμη και αν 

είναι βρεγμένα. Προστατεύετε τα άκρα κατά την διάρκεια του κρύου καιρού και θα 

βελτιώσετε πολύ την πιθανότητα επιβίωσης. Ένα μεγάλο ποσό θερμότητας χάνεται 

από το κεφάλι, τα χέρια και τα πόδια, όταν αυτά δεν είναι προστατευμένα. 

Αν βρεθείτε αναγκασμένοι να παραμείνετε σε ένα τέτοιο “εχθρικό” περιβάλλον 

(περιπτώσεις αναγκαστικών προσγειώσεων κ.λπ.),  χρησιμοποιήστε το ίδιο το 

αεροσκάφος σαν καταφύγιο και άνοιξε την συλλογή επιβίωσης. Να φορέσετε γάντια 

και καπέλο και επιπρόσθετα ρούχα. Μην περιμένετε να κρυώσετε. 

 

 

 

 

 



 

 

 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ  ΓΙΑ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  ΑΠΟ  ΤΟ ΚΡΥΟ. 
 

� Να είστε ντυμένοι ζεστά από την αρχή και να έχετε προετοιμάσει γάντια και 

κάλτσες. Φορέστε αρκετά ρούχα το ένα πάνω από το άλλο  για να μπορείτε να τα  

βγάλετε και να τα βάλετε εύκολα. Ένας καλός κανόνας για  την προστασία από το 

κρύο είναι…….. 

Κάτω από  τους -5
Ο
 C   και για κάθε 5 βαθμούς πτώσης της θερμοκρασίας, να 

φοράτε ένα επιπλέον ρούχο. 

 

� Χρειάζεται ιδιαίτερη προστασία στα δάχτυλα των χεριών και ποδιών. Τα 

περισσότερα ατυχήματα που συμβαίνουν κατά την διάρκεια του κρύου καιρού 

προέρχονται από την φυσική αδυναμία των παγωμένων δαχτύλων. Εάν δεν 

φοράτε γάντια και μπότες η φύση θα θυσιάσει αυτόματα τα δάχτυλα, την μύτη, 

και τα αυτιά σας για να προστατεύσει την εσωτερική θερμοκρασία του σώματος 

σας. 

 

� Κρατήστε καλή φυσική κατάσταση. Οι υγιείς άνθρωποι εγκλιματίζονται στο κρύο 

γρηγορότερα και καλυτέρα. 

 

� Πρέπει πάντοτε να θυμόμαστε ότι, τα υγρά ρούχα απομακρύνουν την θερμότητα 

25 φορές περισσότερο από τα στεγνά. Προς αποφυγή ιδρώτα, να βγάζετε κάποια 

από τα ρούχα όταν πρόκειται να κάνετε χειρονακτική εργασία και να φοράτε πάλι 

πριν αρχίσει το σώμα να κρυώνει. 

 

� Να είσαστε ντυμένοι για το χειρότερο δυνατό περιβάλλον πάνω από το οποίο 

πρόκειται να πετάξετε και όχι απαραίτητα του περιβάλλοντος αναχώρησης, ή  

αυτού που σκοπεύετε να πάτε. 

 

� Η αφυδάτωση αυξάνει τους τραυματισμούς που έχουν σχέση με το κρύο και 

συνδυάζει τα αποτελέσματα. Πρέπει να πίνετε αρκετό νερό για να διατηρήσετε το 

σώμα ενυδατωμένο. 

 

 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΣΑΛΟΣ 

     28 Φεβ 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


