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10 πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε πριν ταξιδέψετε
με αεροπλάνο

1. Αντικείμενα που δεν μπορείτε να έχετε στις αποσκευές σας

Στις χειραποσκευές και τις καταγεγραμμένες αποσκευές κάθε αεροπορικής εταιρείας
απαγορεύονται εκρηκτικές και εύφλεκτες ουσίες. Στις ουσίες αυτές περιλαμβάνονται και τα
φλόγιστρα, οι κροτίδες, και τα προσανάμματα για μπάρμπεκιου.

Για λόγους ασφαλείας, οι χειραποσκευές δεν μπορούν να περιέχουν αντικείμενα που θα
μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως όπλα, όπως ψαλίδια, εργαλεία ή τιρμπουσόν.

Οι πιο αυστηροί κανόνες αφορούν τα υγρά. Στις χειραποσκευές σας μπορείτε να έχετε το πολύ 10
φιάλες χωρητικότητας 100 ml η κάθε μία, οι οποίες πρέπει να είναι συσκευασμένες σε μία
διαφανή σακούλα χωρητικότητας 1 λίτρου.Επιπλέον μπορείτε να τοποθετείτε φάρμακα,
συμπεριλαμβανομένων των υγρής μορφής, αλλά μόνο σε ποσότητες που είναι απαραίτητες κατά
τη διάρκεια μιας πτήσης.

2. Το φτιάξιμο της βαλίτσας είναι τέχνη

Κάθε αεροπορική εταιρεία έχει τους δικούς της κανόνες σχετικά με το μέγεθος και το βάρος των
χειραποσκευών και των καταγεγραμμένων αποσκευών. Είναι σημαντικό να μην υπερβαίνετε
αυτές τις τιμές, καθώς για τις υπερμεγέθεις αποσκευές επιβάλλονται υψηλές χρεώσεις στο
αεροδρόμιο.

Οι περισσότερες αεροπορικές εταιρείες επιτρέπουν, εκτός από τις χειραποσκευές, τη μεταφορά
και δεύτερης, μικρότερης τσάντας – μπορεί να είναι μια γυναικεία τσάντα ή σακίδιο με φορητό
υπολογιστή. Ετοιμάστε τις αποσκευές σας με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι εύκολο να αφαιρέσετε
κάτι κατά τη διάρκεια του ελέγχου ασφαλείας.

Οι καταγεγραμμένες αποσκευές κάνουν μεγάλο ταξίδι πριν επιστρέψουν σε εσάς. Γι’ αυτόν τον
λόγο είναι πολύ σημαντικό να μην προεξέχουν λουριά, φερμουάρ, καρφίτσες κ.λ π. Αν παίρνετε
μαζί σας υπνόσακο και υπνόστρωμα, τυλίξτε τα με πλαστική μεμβράνη.Έτσι, θα είστε σίγουροι
ότι δεν θα καταστραφεί καιδεν θα πέσει έξω κάτι.

3. Φροντίστε να είστε έτοιμοι για τον έλεγχο εισιτηρίων

Στο αεροδρόμιο δεν ελέγχονται μόνο οι αποσκευές σας. Πρέπει να περάσετε και εσείς από τον
έλεγχο ασφαλείας. Όταν έρθει η σειρά σας, πάρτε ένα καλάθι από αυτά που βρίσκονται κοντά
στον ιμάντα και βάλτε μέσα ό,τι έχετε στις τσέπες σας, βγάλτε το πανωφόρι σας, το φούτερ, το
φουλάρι, τη ζώνη από το παντελόνι σας κ.λπ.

Τα πράγματά σας θα περάσουν από τον σαρωτή μέσω του ιμάντα και εσείς από μια ειδική πύλη.
Ο υπάλληλος μπορεί να σας ζητήσει επιπλέον να βγάλετε τα παπούτσια σας, αν ενεργοποιηθεί ο
συναγερμός.

4. Οι κανονισμοί κάθε χώρας διαφέρουν

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι τυπικοί κανόνες σχετικά με τη μεταφορά αλκοόλ, τσιγάρων,
τροφίμων και λουλουδιών στις περισσότερες χώρες είναι οι ίδιοι. Εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης,
κάθε χώρα έχει τους δικούς της κανόνες. Τα πρόστιμα για τη μεταφορά απαγορευμένων αγαθών
ή την κατοχή τους σε παράνομη ποσότητα εξαρτώνται επίσης από τους κανόνες της εκάστοτε
χώρας. Η πιο επιεικής μορφή ποινής είναι η καταστροφή των αγαθών. Αλλά στις χώρες της
Μέσης Ανατολής, για παράδειγμα, υπάρχει υψηλό πρόστιμο για τη μεταφορά αλκοόλ.
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Οι κανόνες ενδέχεται να αφορούν επίσης μετρητά ή πολύτιμα αντικείμενα, όπως έργα τέχνης,
ιστορικά αντικείμενα και είδη που ανήκουν σε προστατευόμενα ζώα, όπως το ελεφαντόδοντο.

5. Σωστό ντύσιμο για την πτήση

Ακούγεται ασήμαντο, αλλά αξίζει να δοθεί προσοχή στα ρούχα που θα φοράτε στην πτήση. Όσο
μεγαλύτερη είναι η διάρκεια της πτήσης, τόσο πιο άβολα θα αισθάνεστε αν φοράτε ακατάλληλα
ρούχα.

Η άνεση είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Φροντίστε να μη φοράτε στενά ρούχα κατά τη διάρκεια
μιας πτήσης μεγάλης διάρκειας. Ακόμα κι αν ταξιδεύετε καλοκαίρι, πάρτε μαζί σας κάλτσες και
ένα φούτερ. Στο αεροπλάνο είναι πάντα ενεργοποιημένος ο κλιματισμός, επομένως είναι πιθανό
να κρυώνετε.

Αν έχετε μακριά μαλλιά, πιάστε τα χαμηλά στον αυχένα, έτσι ώστε να μη σας εμποδίζουν να
ακουμπήσετε το κεφάλι σας στο κάθισμα.

6. Το τηλέφωνο πάντα σε λειτουργία πτήσης

Αν και όλο και συχνότερα ακούμε ότι τα κινητά τηλέφωνα δεν επηρεάζουν τη λειτουργία των
οργάνων των αεροπλάνων, οι περισσότερες αεροπορικές εταιρείες απαγορεύουν τη χρήση
κινητών τηλεφώνων κατά τη διάρκεια της πτήσης. Εξαιρείται η χρήση κινητού τηλεφώνου σε
λειτουργία πτήσης, η οποία είναι διαθέσιμη στους περισσότερους τύπους τηλεφώνων.

Ορισμένα αεροσκάφη παρέχουν τη δυνατότητα χρήσης δικτύου Wi-Fi. Αυτή η υπηρεσία, στις
περισσότερες περιπτώσεις, περιλαμβάνει χρέωση.

7. Μπορείτε να πάρετε τρόφιμα μαζί σας στο αεροπλάνο

Δεν ισχύει ότι στο αεροπλάνο δεν μπορείτε να πάρετε φαγητό. Εάν δεν αγοράσετε κάποιο πιάτο
από το μενού του αεροσκάφους, μπορεί να πεινάσετε κατά τη διάρκεια της πτήσης. Πάρτε μαζί
ένα σάντουιτς ή κάποιο σνακ – αρκεί να μη μυρίζει έντονα και να μην κάνει ψίχουλα.  Οι
περιορισμοί αφορούν μόνο τα ποτά. Για να τους αποφύγετε, αγοράστε τα ποτά σας στην αίθουσα
αναχώρησης, αφού περάσετε από τον έλεγχο ασφαλείας.

Για το φαγητό των παιδιών δεν ισχύει το ίδιο. Οι γονείς ή κηδεμόνες μπορούν να πάρουν μαζί
τους στο αεροπλάνο γάλα ή άλλα τρόφιμα για παιδιά. Κατά τη διάρκεια των ελέγχων ασφάλειας,
θα πρέπει να τα έχετε ξεχωριστά. Στις περισσότερες περιπτώσεις, για να μπορέσετε να πάρετε
τρόφιμα για παιδιά, θα πρέπει να τα δοκιμάσετε. Στα περισσότερα αεροπλάνα υπάρχει
δυνατότητα να ζεστάνετε το φαγητό σε φούρνο μικροκυμάτων.

8. Τα γλυκά δεν είναι μόνο για τα παιδιά

Κατά την απογείωση και την προσγείωση, οι αλλαγές στην πίεση μπορεί να προκαλέσουν
ενοχλήσεις στα αυτιά σας. Εάν έχετε καταρροή, μπορεί να είναι αρκετά δυσάρεστο. Υπάρχουν,
όμως, τρόποι να αντιμετωπίσετε αυτό το ζήτημα.

Δοκιμάστε να καταπιείτε το σάλιο σας, να μασήσετε τσίχλα ή να φάτε καραμέλα. Αυτό θα
απαλύνει τα συμπτώματα. Εάν έχετε καταρροή από συνάχι, μισή ώρα πριν από την απογείωση
και την προσγείωση χρησιμοποιήστε σταγόνες μύτης.

Εάν ο φόβος για τα αεροπλάνα σάς προκαλεί γαστρικά προβλήματα, μπορείτε να προετοιμάσετε
τον εαυτό σας σωστά για την πτήση. Μπορείτε να κοιμηθείτε πριν την πτήση, να φάτε κάτι
ελαφρύ και να προσπαθήσετε να βρείτε κάτι που θα σας κάνει να εστιάσετε σε κάτι ευχάριστο –
μπορεί να είναι ένα βιβλίο, η αγαπημένη σας μουσική ή να ζωγραφίσετε κάτι.

9. Τα παιδιά βαριούνται στο αεροπλάνο

Κάθε παιδί, ακόμη και αν τρελαίνεται για αεροπλάνα, μετά από λίγη ώρα σε ακινησία αρχίζει να
βαριέται. Είναι καλό να είστε προετοιμασμένοι για μια τέτοια στιγμή. Εάν δεν μπορείτε να πάρετε
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μαζί σας τα αγαπημένα παιχνίδια του παιδιού, ένα κομμάτι χαρτί και μερικές μπογιές είναι
αρκετά. Ζητήστε από το παιδί να σχεδιάσει το ταξίδι σας – να ζωγραφίσει το αεροπλάνο, το
αεροδρόμιο, το τοπίο κ.λπ.

Μπορείτε επίσης να παίξετε παιχνίδια που δεν απαιτούν αντικείμενα, όπως πέτρα-ψαλίδι-χαρτί,
να βρίσκετε λέξεις που αρχίζουν με ένα συγκεκριμένο γράμμα κ.λπ. Μπορείτε επίσης να φτιάξετε
ιστορίες – να μαντέψετε ποια μέρη περνάτε τώρα, με τι μοιάζουν τα σχήματα των σύννεφων κ.λπ.

10. Μπορείτε να επισκεφθείτε το πιλοτήριο

Φυσικά υπό τον όρο ότι συμφωνεί ο πιλότος. Μην μπείτε στον κόπο να το ζητήσετε πριν την
απογείωση – οι πιλότοι είναι πολύ απασχολημένοι εκείνη την ώρα. Ρωτήστε μια αεροσυνοδό
κατά τη διάρκεια της πτήσης, εάν μετά την προσγείωση υπάρχει τέτοια δυνατότητα. Εάν δεν
υπάρχει καθυστέρηση και το πλήρωμα δεν βιάζεται, υπάρχει δυνατότητα ο πιλότος να σας δείξει
το πιλοτήριο.

Ορισμένες αεροπορικές εταιρείες έχουν ειδικά προγράμματα εμπιστοσύνης πελατών για τα
παιδιά – κερδίζουν πόντους που μπορούν να ανταλλάξουν με μια επίσκεψη στο πιλοτήριο.
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