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ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ 
 

Με τον όρο αυτόν προσδιορίζουμε την φυσική ικανότητα του ανθρώπου να διατηρεί 
τη θέση του σώματός του σε μία αρμονική σχέση με τον περιβάλλοντα φυσικό χώρο, 
είτε αυτό βρίσκεται σε ακινησία είτε εν κινήσει. Σε γενικές γραμμές ο άνθρωπος είναι 
κατασκευασμένος να διατηρεί τον προσανατολισμό του στον χώρο όταν βρίσκεται στο 
έδαφος. Η πτήση χαρακτηρίζεται από ένα περιβάλλον τριών διαστάσεων που είναι 
άγνωστο στο ανθρώπινο σώμα, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται συγκρουόμενες 
αισθητήριες εικόνες και ψευδαισθήσεις που κάνουν τον προσανατολισμό στο χώρο 
δύσκολο και μερικές φορές αδύνατο. Τα στατιστικά στοιχεία έχουν δείξει ότι το 5 με 
10% των αεροπορικών ατυχημάτων, έχουν άμεση σχέση με τον αποπροσανατολισμό 
στον χώρο. Το 90% αυτών είναι θανατηφόρα. 
 

 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΤΗΣΗΣ. 

Ο προσανατολισμός στον χώρο κατά τη διάρκεια της πτήσης είναι δύσκολο να 
επιτευχθεί διότι πολλά αισθητήρια ερεθίσματα (οπτικά, αισθήσεις του εσωτερικού 
αυτιού, η αντίληψη που έχουμε για τον χώρο), είναι διαφορετικά στο μέγεθος, στη 
κατεύθυνση και στη συχνότητα. Οι οποιεσδήποτε διαφοροποιήσεις στα παραπάνω 
αισθητήρια ερεθίσματα έχουν ως αποτέλεσμα να μας μπερδεύουν, πράγμα που οδηγεί 
σε αποπροσανατολισμό μας στον χώρο στον οποίο βρισκόμαστε (πετάμε). Ο καλός 
προσανατολισμός στον χώρο επηρεάζεται από το πόσο αποτελεσματική είναι, η 
αντίληψή μας,  η ενσωμάτωση και η ερμηνεία των αισθητήριων ερεθισμάτων που 
παίρνουμε από την όραση, τα αισθητήρια όργανα στο εσωτερικό αυτί μας και από τη 
γενική αντίληψη του χώρου που βρισκόμαστε. 
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Ανατομία του  έσω αυτιού και οι επιδράσεις του στον προσανατολισμό στον χώρο.   

 
 

Στο αυτί κάθε ανθρώπου υπάρχει η αίθουσα του έσω αυτιού,  γνωστή επίσης και ως 
όργανο της ισορροπίας του ανθρώπου. Έχει μέγεθος όσο μία ξύστρα μολυβιών και 
περιλαμβάνει δύο ανεξάρτητες ομάδες αισθητήρων :  τους ημικυκλικού σωλήνες του 
λαβύρινθου (semicircular canals), που ανιχνεύει κάθε αλλαγή της γωνιακής 
επιτάχυνσης του ανθρωπίνου σώματος και άλλους αισθητήρες (otolith organs, utricule 
και saccule), που είναι υπεύθυνοι για την ανίχνευση των αλλαγών στην ευθύγραμμης 
επιτάχυνσης και της βαρύτητας. Οι παραπάνω δύο ομάδες αισθητήρων, τροφοδοτούν 
τον εγκέφαλο με πληροφορίες που έχουν σχέση με την ανά πάσα στιγμή στάση και 
κίνηση του σώματος. Το εσωτερικό αυτί συνδέεται με νεύρα με τα μάτια, τα οποία 
βοηθούν στη διατήρηση της ισορροπίας, αλλά και διατηρούν τα μάτια προσηλωμένα 
σε ένα αντικείμενο, καθ’ όλη τη διάρκεια που το κεφάλι του ανθρώπου κινείται ή το 
σώμα του περιστρέφεται.  
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Οι ημικυκλικοί σωλήνες του Λαβυρίνθου. 

 
 

Είναι τρεις στον αριθμό, συνδεδεμένοι μεταξύ τους, βρίσκονται στο έσω αυτί, κάθε 
αυτιού και είναι στην ουσία τρία γυροσκόπια, το καθένα ξεχωριστό και σε διάταξη 
ορθής γωνίας το ένα με το άλλο. Κάθε τέτοιος σωλήνας αντιλαμβάνεται από   μία 
ξεχωριστή κίνηση, τη κίνηση κατά τον εγκάρσιο, κατά τον διαμήκη και κατά τον 
κατακόρυφο άξονα του ανθρωπίνου σώματος και κατά συνέπεια και ενός αεροπορικού 
μέσου (rolling, yawing, pitching). 

Κάθε τέτοιος σωλήνας είναι γεμάτος από ένα υγρό που λέγεται εσωλέμφιο υγρό 
(endolymph) το οποίο περιέχει αισθητήρες κίνησης με μικρές απολήξεις τριχιδίων, οι 
οποίες ακουμπούν σε μία ζελατινοειδή μεμβράνη. Τα τριχίδια μέσα στο υγρό αυτό 
κινούνται μέσα στους σωλήνες, όταν υπάρξει μια γωνιακή επιτάχυνση του σώματος.   
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Η κίνηση αυτών των τριχιδίων είναι ακριβώς ίδια με τη κίνηση των φυκιών στη 
θάλασσα. Όταν το κεφάλι του ανθρώπου είναι ακίνητο, ή το αεροσκάφος πετά ευθεία 
και οριζοντία (ΕΟΠ), το εσωλέμφιο υγρό δεν κινείται και τα τριχίδια στέκονται όρθια, 
δίνοντας στον εγκέφαλο να καταλάβει ότι δεν υπάρχει καμία γωνιακή επιτάχυνση 
(καμία στροφή). 

 

Εάν στρίψετε τώρα, είτε το κεφάλι σας, είτε το αεροσκάφος, οι ημικυκλικοί σωλήνες 
κινούνται και αυτοί μαζί με το κεφάλι, αλλά το υγρό δεν κινείται λόγω της αδρανείας. 
Τα τριχίδια τώρα κινούνται (γέρνουν) προς την αντίθετη πλευρά της κίνησης του 
κεφαλιού (σχήμα Α). Τούτη η κίνηση των τριχιδίων στέλνει ένα σήμα στον εγκέφαλο ότι 
το κεφάλι, ή το αεροσκάφος έχει γυρίσει. 
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Τα προβλήματα αρχίζουν όταν συνεχίζεται η στροφή του αεροσκάφους με ένα σταθερό 
βαθμό στροφής, για περισσότερα από 20 δευτερόλεπτά. Σε μια τέτοιου είδους στροφή, 
το εσωλέμφιο υγρό αρχικά αρχίζει και κινείται, αλλά σε κάποια στιγμή, η κίνησή του 
εξισορροπείται με αυτή των ημικυκλικών σωλήνων  (σχήμα B). Όταν αυτό συμβεί, τα 
τριχίδια θα επανέλθουν στην κατακόρυφή τους θέση, δίνοντας λανθασμένο σήμα στον 
εγκέφαλο ότι η στροφή έχει σταματήσει, ενώ στη πραγματικότητα αυτή συνεχίζεται. 

 

‘Όταν τώρα αρχίζουμε την έξοδό μας από τη στροφή, για να επιστρέψουμε στην ΕΟΠ, 
το υγρό που λέγαμε, συνεχίζει να κινείται μέσα στους ημικυκλικούς σωλήνες (λόγω 
πάλι της αδρανείας) και τα τριχίδια τώρα θα κινηθούν προς την αντίθετη κατεύθυνση 
(σχήμα C), στέλνοντας λανθασμένο σήμα στον εγκέφαλο ότι έχεις στρέψεις την 
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αντίθετη κατεύθυνση, ενώ στην πραγματικότητα, εσύ έχεις αρχίσει να βγαίνεις από την 
αρχική σου στροφή. 

ΠΑΡΑΙΣΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΥΤΙΟΥ 

Οι παραισθήσεις του εσωτερικού αυτιού που έχουν σχέση με τους ημικυκλικούς 
σωλήνες, παρουσιάζονται όταν υπάρχουν συνθήκες αβεβαιότητας, ή δεν υπάρχουν 
διαθέσιμα πειστικά εξωτερικά οπτικά σημεία αναφοράς. Αυτές έχουν ως αποτέλεσμα 
τη λάθος αίσθηση της περιστροφής του σώματος ή του αεροσκάφους. Οι 

παραισθήσεις αυτές διακρίνονται σε τέσσερα είδη, τη παραίσθηση κλίσεων, τη 

παραίσθηση περιδίνησης, τη σπειροειδή παραίσθηση και τη παραίσθηση Coriolis. 

 ΠΑΡΑΙΣΘΗΣΗ ΚΛΙΣΕΩΝ 

 

Είναι η πιο συνηθισμένη παραίσθηση κατά τη διάρκεια της πτήσης και προκαλείται από 
την απότομη οριζοντίωση του αεροσκάφους στην ΕΟΠ, μετά από μία προοδευτική και 
συνεχή κλίση του αεροσκάφους, που δεν την είχε αντιληφθεί μέχρι τότε ο χειριστής. Ο 
λόγος τώρα που ο χειριστής μπορεί και να μην την είχε αντιληφθεί είναι ότι ο 
ανθρώπινος οργανισμός και συγκεκριμένα οι ημικυκλικοί σωλήνες του έσω αυτιού, δεν 
μπορούν να αντιληφθούν κλίσεις με περιστροφική επιτάχυνση 2 μοιρών ανά 
δευτερόλεπτο, ή λιγότερων μοιρών. Με την οριζοντίωση του αεροσκάφους, μετά από 
μία τέτοιου είδους κλίση, μπορεί να δοθεί η παραίσθηση ότι το αεροσκάφος κλίνει 
προς την αντίθετη πλευρά. Για να αντιμετωπισθεί θετικά ένα τέτοιου είδους 
παραίσθηση, η διορθωτική κίνηση που πρέπει να κάνει ο χειριστής είναι να γύρει προς 
τη πλευρά της αρχικής κλίσης, για να ξαναποκτήσει την σωστή αίσθηση της 
κατακόρυφης στάσης. 
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 ΠΑΡΑΙΣΘΗΣΗ ΠΕΡΙΔΙΝΗΣΗΣ (The Graveyard Spin). 

 

Είναι ένα είδος παραίσθησης που μπορεί να συμβεί σε ένα χειριστή ο οποίος 
ηθελημένα ή αθέλητα εισέρχεται σε μία περιδίνηση. Για παράδειγμα, ένας χειριστής 
που εισέρχεται σε μία αριστερή περιδίνηση, αρχικά θα έχει την αίσθηση ότι 
περιστρέφεται προς αυτή τη κατεύθυνση (προς τα αριστερά). Εάν όμως η αριστερή 
περιδίνηση συνεχισθεί, θα του δημιουργηθεί η αίσθηση ότι αυτή σταδιακά μειώνεται. 
Σε αυτό το σημείο εάν ο χειριστής εφαρμόσει δεξί ποδωστήριο για να σταματήσει την 
προς τα αριστερά περιδίνηση, θα έχει ξαφνικά την αίσθηση ότι περιστρέφεται προς την 
αντίθετη (προς τα δεξιά) κατεύθυνση. Εάν ο χειριστής πιστεύει ότι το αεροσκάφος 
περιστρέφεται προς τα δεξιά, η αντίδρασή του θα είναι να εφαρμόσει αριστερό 
ποδωστήριο για να αντιμετωπίσει την αίσθηση της δεξιάς περιδίνησης. Αλλά 
εφαρμόζοντας αριστερό ποδωστήριο, χωρίς να το ξέρει ξαναβάζει το αεροσκάφος στην 
αρχική αριστερή περιδίνηση. Εάν όμως ο χειριστής έκανε διασταυρωτικό έλεγχο 
κοιτάζοντας τον τεχνικό ορίζοντα και το όργανο στροφών και κλίσεων, θα έβλεπε ότι το 
η βελόνα έδειχνε αριστερή στροφή άσχετα αν αυτός την αισθανόταν σαν δεξιά. Το 
γεγονός αυτό δημιουργεί μια αντίθεση μεταξύ του τι ο χειριστής βλέπει στα όργανα και 
στο τι αυτός αισθάνεται ότι συμβαίνει. Εάν πιστεύει στις αισθήσεις του σώματός του, 
αντί να εμπιστεύεται τα όργανα, η αριστερή περιδίνηση θα συνεχιστεί και αν χαθεί 
αρκετό ύψος πριν να εντοπίσει τη παραίσθηση και να πάρει τα αναγκαία διορθωτικά 
μέτρα, η πρόσκρουση του αεροσκάφους στο έδαφος πρέπει να θεωρείται σίγουρη. 
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 ΣΠΕΙΡΟΕΙΔΗΣ ΠΑΡΑΙΣΘΗΣΗ (The Graveyard Spiral). 

 

Η σπειροειδής παραίσθηση είναι πιο συνηθισμένη από την παραίσθηση περιδίνησης 
και έχει σχέση με την επαναφορά του αεροσκάφους στην ΕΟΠ, μετά από μια 
παρατεταμένη ηθελημένη ή όχι, παρατεταμένη στροφή με κλίση. 

Για παράδειγμα, ο χειριστής που εισέρχεται σε μία δεξιά στροφή με κλίση, αρχικά έχει 
την αίσθηση ότι στρέφει προς την ίδια κατεύθυνση. Εάν η αριστερή στροφή συνεχισθεί 
για περίπου 20 δευτερόλεπτα ή περισσότερο χρόνο,  θα αισθανθεί ότι το αεροσκάφος 
δεν στρέφει πλέον προς τα αριστερά. Σε αυτό το σημείο αν ο χειριστής προσπαθήσει να 
το οριζοντιώσει, αυτή του η ενέργεια θα του δώσει την αίσθηση ότι το αεροσκάφος 
στρέφει και έχει κλίση προς την αντίθετη πλευρά (προς τα δεξιά). Εάν ο χειριστής 
πιστέψει στην παραίσθηση ότι είναι σε μία δεξιά στροφή, θα προσπαθήσει να 
επαναφέρει ξαναμπαίνοντας στην ουσία σε αριστερή στροφή, στη προσπάθειά του να 
διορθώσει την αίσθηση (στην ουσία παραίσθηση) της δεξιάς στροφής. Δυστυχώς, όσο 
αυτά συμβαίνουν, το αεροσκάφος συνεχίζει να στρέφει προς τα αριστερά και βέβαια 
να χάνει ύψος. Το να έλξουμε το χειριστήριο πορείας προς τα πίσω και να 
εφαρμόσουμε ισχύ, όντας σε στροφή δεν είναι και η καλύτερη ιδέα, διότι το μόνο που 
θα πετύχουμε είναι να κάνουμε πιο κλειστή τη στροφή μας.  Εάν ο χειρίστης αποτύχει 
να αναγνωρίσει την παραίσθηση και δεν οριζοντιώσει το αεροσκάφος, αυτό θα 
συνεχίσει να στρέφει αριστερά χάνοντας έδαφος…… 
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 Η ΠΑΡΑΙΣΘΗΣΗ Coriolis (The Coriolis Illusion). 

 

Η παραίσθηση Coriolis, εμπλέκει ταυτόχρονα δύο από τους τρεις ημικυκλικούς 
σωλήνες και εμφανίζεται όταν υπάρξει μία ξαφνική κλίση της κεφαλής του χειριστή είτε 
προς τα μπρος είτε προς τα πίσω, ενώ το αεροσκάφος βρίσκεται σε στροφή. 

Αυτό μπορεί να συμβεί όταν σκύβεις προς τα κάτω για να κοιτάξεις πχ ένα πίνακα 
ενόργανης προσέγγισης, ή να σημειώσεις κάτι στο knee board, ή όταν σηκώνεις το 
κεφάλι ψηλά για να δεις ή να ενεργήσεις σε ένα διακόπτη στη κονσόλα οροφής. Η 
παραίσθηση αυτή σου δίνει την εντύπωση ότι το αεροσκάφος έχει βάλει κλίση  
ταυτόχρονα προς όλους τους άξονές του και ως προς τον διαμήκη και ως προς τον 
κατακόρυφο  και ως προ στον εγκάρσιο. Η παραίσθηση αυτή μπορεί να 
αποπροσανατολίσει πολύ γρήγορα τον χειριστή σε τέτοιο βαθμό που να χάσει τον 
έλεγχο του αεροσκάφους. 

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ 

Όταν το κεφάλι του χειριστή γέρνει το βάρος τα τριχίδια κινούνται προς την αντίθετη 
από τη κλίση του κεφαλιού μεριά, γεγονός που προκαλεί ένα ερέθισμα στον εγκέφαλο 
ότι το κεφάλι έχει αλλάξει στάση. Μία ανάλογη διεργασία συμβαίνει κατά τη διάρκεια 
της κατακόρυφης ανόδου, με ένα ελικόπτερο ή με το άνοιγμα του αλεξιπτώτου, σε μία 
πτώση ελευθέρας.  
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 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ 

             

Μία ευθύγραμμη επιτάχυνση όπως έχουμε στην φάση της απογείωσης, ή στην αύξηση 
της ταχύτητας στην ΕΟΠ, ή σε μία κάθετη άνοδο, κινεί προς τα πίσω τα τριχίδια του 
εσωτερικού αυτιού και δίνει πάλι ένα ερέθισμα στον εγκέφαλο ότι το σώμα μας, 
άλλαξε στάση. 

ΠΑΡΑΙΣΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 

Οι παραισθήσεις του χώρου είναι περισσότερο πιθανό να εμφανισθούν όταν υπάρχουν 
μη αξιόπιστα εξωτερικά σημεία αναφοράς, ή όταν δεν υπάρχουν καθόλου. Οι 
παραισθήσεις αυτές είναι, η παραίσθηση της αναστροφής, η παραίσθηση της 
ανασηκωμένης κεφαλής (Head-Up Illusion), και η παραίσθηση της κατεβασμένης 
κεφαλής (Head-Down Illusion). 

 Η ΠΑΡΑΙΣΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗΣ. 

 

Αυτή η παραίσθηση εμφανίζεται στους χειριστές, υψηλών επιδόσεων αεροπορικών 
μέσων, όταν εκτελούν απότομη άνοδο (εμπρόσθια ευθύγραμμη επιτάχυνση), που 
αμέσως μετά μεταπίπτει σε ΕΟΠ. Όταν ο χειριστής οριζοντιώνει το αεροσκάφος, η 
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ταχύτητα αέρος είναι μεγάλη. Αυτός ο συνδυασμός των επιταχύνσεων δημιουργεί μία 
παραίσθηση ότι το αεροσκάφος βρίσκεται σε αναστραμμένη πτήση. Η αντίδραση του 
χειριστή σε αυτή τη παραίσθηση είναι να χαμηλώσει τη κεφαλή του αεροσκάφους. 

 Η ΠΑΡΑΙΣΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΗΚΩΜΕΝΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ. 

 

Αυτή η παραίσθηση εμφανίζεται όταν υπάρξει μία ξαφνική ευθύγραμμη επιτάχυνση, 
όταν το αεροσκάφος πετά ΕΟΠ. Τότε ο χειριστής έχει την (εσφαλμένη) αίσθηση ότι η 
κεφαλή του αεροσκάφους έχει ανασηκωθεί και κάνει τη  διορθωτική ενέργεια 
σπρώχνοντας το χειριστήριο προς τα εμπρός για να επαναφέρει τη κεφαλή του 
αεροσκάφους στην ΕΟΠ. Αυτή η παραίσθηση μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια μίας 
νυκτερινής απογείωσης από ένα καλά φωτιζόμενο αεροδρόμιο ή πεδίο απογείωσης, 
και αμέσως μετά βρεθούμε στο απόλυτο σκοτάδι (μαύρη τρύπα), ή στις απογειώσεις 
με καταπέλτη από αεροπλανοφόρο. Περιττό να πούμε ότι μπορεί να οδηγήσει σε 
καταστροφικό ατύχημα.   

 Η ΠΑΡΑΙΣΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΕΒΑΣΜΕΝΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ 

Αυτή η παραίσθηση εμφανίζεται όταν υπάρξει μία ξαφνική ευθύγραμμη επιβράδυνση 
(όταν κατεβάζουμε τα flaps, όταν κάνουμε αναστροφή στους κινητήρες, ή όταν 
μειώνουμε απότομα την ισχύ του/των κινητήρων), όταν το αεροσκάφος πετά ΕΟΠ. Τότε 
ο χειριστής έχει την (εσφαλμένη) αίσθηση ότι η κεφαλή του αεροσκάφους έχει πέσει 
και κάνει τη  διορθωτική ενέργεια έλκοντας το χειριστήριο προς τα πίσω για να 
επαναφέρει τη κεφαλή του αεροσκάφους στην ΕΟΠ. Εάν βέβαια αυτό συμβεί όταν 
είμαστε στη  φάση της τελική προσεγγίσεως ή στη φάση της προσγείωσης, μπορεί να 
φέρουμε το αεροσκάφος σε κατάσταση απώλειας στήριξης. 
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ΟΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟΙ ΔΕΚΤΕΣ 

 

Οι αισθητήριοι δέκτες είναι ειδικοί αισθητήρες που βρίσκονται διασπαρμένοι στο 
δέρμα μας, στους μυς, στους τένοντες και στις ενώσεις του σώματος και παίζουν πολύ 
μικρό ρόλο στον προσανατολισμό μας στον χώρο, στον κανονικό άνθρωπο. Βέβαια 
δίνουν κάποιες ενδείξεις της κατάστασής μας με την αίσθηση που μας δημιουργούν για 
τη σχετική θέση των διαφόρων μερών του σώματός μας και την αίσθηση της επαφής 
αυτών των μερών με τον περιβάλλοντα χώρο (αν πατάμε στο πάτωμα του δωματίου, 
αν ακουμπάμε στον τοίχο, αν καθόμαστε κλπ). Για παράδειγμα αυτοί οι αισθητήριοι 
δέκτες, μας δίνουν την ένδειξη ότι ενώ πετάμε στον αέρα, καθόμαστε σε ένα κάθισμα, 
αλλά δεν είναι σε θέση να μας δώσουν την δυνατότητα να διακρίνουμε τη διαφορά 
μεταξύ μιας πτήσης ΕΟΠ και μιας συνδυασμένης στροφής.  

ΠΩΣ ΝΑ ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΠΟΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ. 

Οι παρακάτω ενέργειες πρέπει να θεωρούνται ως τα βασικά βήματα για τη πρόληψη 
του αποπροσανατολισμού στον χώρο : 

 Εάν είναι να πετάξεις σε περιοχή που έχει ορατότητα κάτω από 3 μίλια, 
σιγουρέψου ότι είσαι διαθέσιμος στη πτήση με όργανα, τουλάχιστον στη πτήση 
με βασικά όργανα. 

  Όταν πετάς νυκτερινή, ή σε περιοχή με περιορισμένη ορατότητα, 
χρησιμοποίησε τη τεχνική πτήση με όργανα (ΠΔΟ). 

 Εάν είναι να πετάξεις νυκτερινή αποστολή, πρέπει να είσαι σίγουρος ότι είσαι 
διαθέσιμος στις νυκτερινές πτήσεις. Μερίμνησε να πετάξεις νυκτερινή, με 
εκπαιδευτή ή με έναν συνάδελφο διαθέσιμο στην νυκτερινή πτήση, πριν 
αναλάβεις την αποστολή. 
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 Εάν δεν είσαι διαθέσιμος στην ΠΔΟ, μην αναλαμβάνεις νυκτερινές αποστολές. 

 Εάν κατά τη διάρκεια της πτήσης έχεις την οποιαδήποτε παραίσθηση, 
ΕΜΠΙΣΤΕΥΣΟΥ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ. 

ΑΠΟΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΑ ΠΤΗΣΗΣ. 

 

Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε τη διαφορά μεταξύ του αποπροσανατολισμού στο 
χώρο, από τη ναυτία πτήσης. Η ναυτία πτήσης είναι μία φυσιολογική αντίδραση ενός 
υγιούς ατόμου όταν εκτεθεί σε πτητικό περιβάλλον που παρουσιάζει μη αναγνωρίσιμα 
χαρακτηριστικά και δεν έχει ξεκάθαρα σημεία αναφοράς. Τα πιο συνηθισμένα 
συμπτώματα της ναυτίας πτήσης περιλαμβάνουν : το βέρτικο, την απώλεια της 
όρεξης, την αύξηση της εκκρίσεως του σάλιου, τη ξερή κατάποση, το ρέψιμο, τις 
στομαχικές διαταραχές, τη ναυτία, τη τάση για εμετό, τον εμετό, την αυξημένη τάση για 
αφόδευση, το κρύο ιδρώτα, το τρεμούλιασμα του δέρματος, την αίσθηση του 
πηγμένου, τη δυσκολία στη συγκέντρωση, την παραζάλη, την απάθεια, τη δυσκολία 
στην εστίαση των ματιών, τη θολωμένη όραση, τον κεφαλόπονο, τη ζαλάδα και την 
αυξημένη κούραση.  

Τα παραπάνω συμπτώματα συνήθως εμφανίζονται με διαδοχική σειρά. Πρώτα θα 
εμφανισθεί η απώλεια της όρεξης, μετά καθώς μαζεύεται σάλιο στο στόμα, ο χειριστής 
αρχίζει να ιδρώνει ανεξέλεγκτα, το κεφάλι του αρχίζει και πονά,  σιγά – σιγά τον πιάνει 
η ναυτία και έχει τάση προς εμετό. Η ναυτία της πτήσης στην σοβαρή της μορφή, 
μπορεί να αδρανοποιήσει τελείως έναν χειριστή.    

Βέβαια πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι η ναυτία πτήσης είναι ασύνηθες φαινόμενο, 
για τους έμπειρους χειριστές, αλλά ενίοτε παρουσιάζεται (ειδικά στους 
εκπαιδευόμενους χειριστές).  
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Η κούραση, το αλκοόλ, τα φάρμακα, το στρες, η αρρώστια, το άγχος, ο φόβος και η 
ανασφάλεια, είναι μερικοί παράγοντες που αυξάνουν την πιθανότητα να πάθουμε 
ναυτία κίνησης (η ναυτία πτήσης, είναι ένα είδος της). 

Οι γυναίκες, έχει αποδειχθεί, είναι περισσότερο επιρρεπείς στην ναυτία κίνησης από 
ότι οι άνδρες. Ένας χειριστής/ χειρίστρια που προσηλώνεται κατά τη διάρκεια της 
πτήσης στις διανοητικές διεργασίες που απαιτούνται για να πετάξει το αεροσκάφος, 
είναι λιγότερο επιρρεπής να προσβληθεί από ναυτία πτήσης, διότι η προσοχή του/της, 
είναι απασχολημένη με τα θέματα της πτήσης. 

Όσοι από μας έχουμε κάποια εμπειρία από την ναυτία πτήσης, ξέρουμε πόσο άβολη 
και πόσο μπορεί να μας επηρεάσει μια τέτοια κατάσταση, επειδή εκμηδενίζει τελείως  
τη πτητική ικανότητά μας και βάζει την ασφάλεια των πτήσεων σε κίνδυνο, ειδικά όταν 
βρισκόμαστε σε καταστάσεις που τότε απαιτείται να τα δώσουμε όλα (βλάβη, πτήση με 
όργανα, κακός καιρός κλπ).  

Οι χειριστές που έχουν τάση για ναυτία πτήσης, δεν θα πρέπει να παίρνουν κανένα 
φάρμακο για τη ναυτία, διότι η δράση αυτών των φαρμάκων επηρεάζει την διανοητική 
τους ικανότητα, την ικανότητά τους για σωστή κρίση και εξ αυτού την ικανότητα για 
σωστές αποφάσεις. Μία αποτελεσματική μέθοδος να αυξήσουμε την αντίδραση μας 
στη ναυτία πτήσης, είναι να εκθέτουμε πιο συχνά τον οργανισμό μας σε πτητικές 
καταστάσεις που ξέρουμε ότι τον επηρεάζουν, για να αποκτάμε την εμπειρία αλλά και 
να οργανώνουμε τις αντιδράσεις μας. 

Εάν παρόλα αυτά, βρισκόμενοι εν πτήση, αισθανθούμε κάποιο από τα γνωρίσματά της, 
τότε θα πρέπει να ανοίξουμε τους αεραγωγούς, να χαλαρώσουμε ότι μας σφίγγει από 
τα ρούχα μας, να πάρουμε ή να αυξήσουμε τη ποσότητα του οξυγόνου, να στρέψουμε 
τα μάτια μας σε ένα σημείο έξω από το αεροσκάφος, να ακουμπήσουμε το κεφάλι μας 
στο προστατευτικό του καθίσματος και να αποφεύγουμε τις περιττές κινήσεις του 
κεφαλιού. Περιττό να τονισθεί ότι πρέπει να ματαιώσουμε τη πτήση και να 
προσγειωθούμε το συντομότερο δυνατό.  


