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Αντί προλόγου...   

Η άγρια φύση ασκούσε πάντοτε μια παράμιλλη 

γοητεία στον άνθρωπο.  

Ψηλά βουνά και απέραντες θάλασσες, ορμητικά 

ποτάμια και απότομα φαράγγια, άνυδρες έρημοι, 

βουεροί παγετώνες, σκιερά δάση και αδιαπέρα-

στες ζούγκλες, η μικρή μας γη έχει μια τόση 

μεγάλη ποικιλία!  

Την ίδια ακριβώς ποικιλία βρίσκει κανείς και 

στις δρ  αστηριότητες που επινόησε ο άνθρωπος 

για να έρχεται σε επαφή με την φύση.  

Από την απλή πεζοπορία, την ορειβασία, το 

ορεινό τρέξιμο και το σκι, την σπηλαιολογία και 

την κατάβαση ποταμών μέχρι  την κολύμβηση, 

την ιστιοπλοΐα, και  τις καταδύσεις η ανθρώπινη 

επινοητικότητα είναι ανεξάντλητη και προβάλ-

λει την βαθύτερη ανάγκη επαναδιαπραγμάτευσης 

της  σχέσης του ανθρώπου με την ανυπότακτη  

φύση! 
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Μια σχέση που ο καθένας ωστόσο βιώνει διαφορετικά καθώς ή εμπειρία της επαφής  
αυτής δημιουργεί μοναδικά συναισθήματα και αγγίζει με έναν ξεχωριστό τρόπο.  Οι 
άνθρωποι βγαίνουν στις θάλασσες και στα βουνά όχι μόνο για να πάρουν ψυχαγωγία 
αλλά και για να δουν κάτι παραπέρα. Συχνά περιγράφουν τα ταξίδια τους στους 
ερημότοπους ως ένα τρόπο να βρεθούν με τον εαυτό τους και να κοιτάξουν λίγο 
βαθύτερα μέσα τους. Η ίδια η δραστηριότητα το επιβάλλει αυτό και όσο πιο 
ριψοκίνδυνη είναι τόσο  πιο έντονο γίνεται το συναίσθημα. Η συνεχής εκτίμηση κι 
επανεκτίμηση όλων των λεπτομερειών που ορίζουν την έκβαση της προσπάθειας 
είναι μια εξουθενωτική αλλά συνάμα συναρπαστική εσωτερική διαδικασία. Το 
περιβάλλον θέτει τους όρους και τα κριτήρια ο καθένας επιλέγει το μέγεθος και το 
είδος του στόχου που επιζητεί, προσμετρά τις φυσικές και ψυχικές του δυνάμεις ή 
ανακαλύπτει το εύρος των αποθεμάτων του σε ικανότητα, αφοσίωση, θέληση και 
υπομονή, γιατί η φύση έχει τον τρόπο της να αναδεικνύει χαρακτήρες. Προβάλλει 
προτερήματα, αποκαλύπτει κρυμμένες αδυναμίες και φόβους. Αλλά κάνει και κάτι 
ακόμη, δημιουργεί ισχυρούς δεσμούς και σχέσεις καθώς τις εμπειρίες μας  εκεί είναι 
πάντα πιο όμορφο να τις μοιραζόμαστε με άλλους.   

Όμως, η άγρια φύση δεν προσφέρει τις χάρες της χωρίς προϋποθέσεις και η ελάχιστη 
προϋπόθεση είναι η ολοκληρωμένη γνώση και η σωστή προετοιμασία. Η επαφή με ένα 
περιβάλλον το οποίο είναι δύσκολο να ελεγχθεί περικλείει δυσκολίες και κινδύνους 
που αντιμετωπίζονται επιτυχώς μόνο με την κατάλληλη προετοιμασία, και την κατοχή 
των απαραίτητων τεχνικών, φυσικών, πνευματικών και συναισθηματικών εφοδίων.   

Οι άνθρωποι ωστόσο καταναλώνουν φύση σε ανησυχητικό πλέον βαθμό, 
χρησιμοποιώντας τη, χειραγωγώντας τη και αναπόφευκτα αλλάζοντάς τη. Σε όλους 
όσους ασχολούνται  με τις υπαίθριες δραστηριότητες έχει δοθεί το θείο προνόμιο  να 
έρχονται σε κοινωνία με την απαράμιλλη, ευαίσθητη και καμιά φορά αδυσώπητη, άγρια 
και ανυπόταχτη φύση. Το ελάχιστο κόστος γι’ αυτό το προνόμιο είναι να αφήσουν πίσω 
τους ότι ακριβώς βρήκαν να ελαχιστοποιήσουν τα σημάδια από το πέρασμα τους. 

Γιώργος Βουτυρόπουλος  

Απόσπασμα από την εισαγωγή του βιβλίου η Τέχνη του Βουνού τ.1, με την άδεια του συγγραφέα για τους ΜΟ/ΝΟ  

Ο Γ. Βουτυρόπουλος  ανήκει στους πολύ καταξιωμένους Έλληνες ορειβάτες. Έχει 
καταφέρει σημαντικές αναρριχήσεις σε διαδρομές βράχου,  πάγου και μικτού πεδίου 
στα βουνά της Ελλάδας, στις Άλπεις, Δολομίτες, Γερμανία, Βρετανία, Νορβηγία. 
Επίσης, έχει συμμετάσχει σε ορειβατικές αποστολές σε βουνά μεγάλου υψομέτρου, 
στο Περού-Άνδεις,  Αφρική-Κένυα, στο Νεπάλ, Θιβέτ, Πακιστάν, Ινδία, Κιργιστάν.  Είναι 
ομοσπονδιακός εκπαιδευτής ορειβασίας & οδηγός βουνού από το 1993,  
συνσυγγραφέας των εγχειριδίων ορειβασίας, η Τέχνη του Βουνού (2010, 2011) και 
Ορεινή Πεζοπορία (2012).  
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Σκοπός του θέματος   
Το θέμα επιβίωση στη φύση αποτελεί αιώνιο αγώνα αλλά και αγωνία κι αυτό γιατί 
σχετίζεται με πολύ πρωτόγονα ανθρώπινα ένστικτα. Από ‘κει αντλεί άλλωστε και τη 
γοητεία του!  Η εξοικείωση πάλι ή μάλλον ο βαθμός εξοικείωσης μας με τη φύση, είναι 
ο παράγοντας που καθιστά την επαφή μας αυτή ευχάριστη, ασφαλή ή δυσάρεστη και 
επικίνδυνη.    

 Ο σκοπός του πακέτου αυτού είναι να σε ωθήσει αρχικά σε μια διερεύνηση   σε σχέση  
με σημεία που θα πρέπει σταδιακά να κατακτήσεις αν θέλεις να χαρείς τη φύση  με 
ασφάλεια. Βήματα που μπορείς να κάνεις τολμώντας και δοκιμάζοντας κάτι παραπάνω 
απ’ ότι έκανες ως εχθές, αλλά και μια αναζήτηση που θα σε φέρει πιο κοντά με ειδικούς  
και εξειδικευμένη γνώση.   

Τα παρακάτω 7 σημεία είναι ένας σκελετός αναζήτησης γνώσης, θεωρίας & πράξης:  

1. Προσανατολισμός και ανάγνωση χάρτη χερσαίου & ναυτικού.   

2. Κίνηση στο βουνό (χώμα).  

3. Κίνηση στη θάλασσα, σε ποτάμια και λίμνες (νερό).  

4. Πρώτες Βοήθειες.  

5. Επιλογή ΟΕ στις ΚΚΑ που σχετίζονται με θέματα εξοικείωσης  
και επιβίωσης στη φύση και με τις Πρώτες Βοήθειες.  

6. Επαφή με ειδικούς για επιμορφωτικές συναντήσεις, συζητήσεις  
και εκπαιδεύσεις.  

7. Ειδίκευση στις Πρώτες Βοήθειες και να είμαι σε θέση να προσφέρω 
ουσιαστική βοήθεια εθελοντικά αν χρειαστεί.  
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Στόχος του θέματος   
Όταν ολοκληρώσεις την ενασχόλησή σου με το αντικείμενο αυτό, ασφαλώς ανάλογα με 
το χρόνο και την ενέργεια που θα διαθέσεις, θα έχεις καταφέρει να ακουμπήσεις, 
κατακτήσεις ή και υπερκαλύψεις τα σημεία  των στόχων & υποστόχων που αναφέ-
ρονται πιο κάτω.  Θα έχεις καταφέρει να:  

❖ Αυτό - προστατεύεσαι  και να μπορείς να επιβιώσεις στη φύση.  

❖ Αποκτήσεις το μυαλό και την ευελιξία αλλά και να είσαι σε θέση να  
επιλύεις δυσκολίες επιβίωσης μες τη φύση.  

❖ Εξοικειωθείς με βασικούς κανόνες επιβίωσης στη φύση ανάλογα με 
το  φυσικό πεδίο (Θάλασσα, λίμνη, ποτάμια, βουνό κλπ).  

❖ Τολμάς με μεγαλύτερη άνεση δράσεις εξοικείωσης με τη φύση όλη 
τη διάρκεια του χρόνου.   

❖ Αν πάλι αυτά τα σημεία/στόχοι  που αναφέρονται πιο πάνω δεν σε 
καλύπτουν, θέσε τα δικά σου και προχώρα. Θυμήσου μόνο να 
οργανώσεις τη δουλειά σε στάδια. 

Για το σκοπό αυτό σκέψου πώς μπορείς να κάνεις τα παρακάτω 6 βήματα:  

1. Γνώρισε καλύτερα τον εαυτό σου.   

2. Αξιολόγησε τις δυνατότητές σου (χρησιμοποίησε αν θέλεις υλικό από
το πακέτο φύση & επαγγέλματα τη δραστηριότητα του Holland).  

3. Δες τι σε ενδιαφέρει πραγματικά.  

4. Συγκέντρωσε υλικό.   

5. Οργάνωσε & μελέτησε το υλικό που συγκέντρωσες.  

6. Δημιούργησε ένα “έργο” (project), μόνος ή με άλλους.  
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Επιβίωση με μια ματιά   
Τα 10 βασικά πράγματα που χρειάζεται να ξέρω για να επιβιώσω στο 
βουνό σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.   

*από τον οδηγό επιβίωσης με κείμενα και σκίτσα του Bear Grylls  
https://www.actionitems.gr/Survival-blog  

1. Φωτιά  
Η φωτιά θα σας παρέχει τη θερμότητα, το φως, την άνεση και την προστασία από 
άγρια ζώα.  

❖ Επιλέγουμε τη θέση για τη φωτιά μας σοφά: Να είναι κοντά μας και 
κοντά στο καταφύγιο μας και με αντίθετη κατεύθυνση του ανέμου!  

❖ Μια φωτιά χρειάζεται τρία συστατικά: οξυγόνο, καύσιμο και την πηγή 
θερμότητας. 

❖ Συγκεντρώνουμε την καύσιμη ύλη μας πριν ανάψουμε τη φωτιά!   

❖ Ψάχνουμε για ξύλα που βρίσκονται στο έδαφος και επιλέγουμε ξερά ή  
στεγνά (ιδανικά ξερά & στεγνά).  

❖ Θα χρειαστούμε προσάναμμα για να βάλουμε φωτιά με σπινθήρα. 
Χνουδάτα και ινώδη υλικά όπως τα ξηρά  βρύα ή ξερά χόρτα κάνουν 
καλό προσάναμμα, τα κάνουμε σαν ταμπόν βαμβακιού.  

❖ Τα ανάβουμε με τεχνικά μέσα αν έχουμε δηλ. σπίρτα, αναπτήρα, ή  με 
φυσικά μέσα,  δηλαδή με τρίψιμο δύο κομματιών ξύλου  ή με τα γυαλιά 
μας οράσεως και τον ήλιο.  

❖ Προσέχουμε να διατηρήσουμε τη φλόγα αναμμένη,  άρα έχουμε συλλέξει 
άφθονα υλικά καυσίμων εκ των προτέρων. (στο link παρουσιάζεται πως 
ανάβουμε 

 

  

https://www.actionitems.gr/Survival-blog
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2. Καταφύγιο  
Το καταφύγιο είναι μία από τις βασικές προτεραιότητες σε οποιοδήποτε  
περιβάλλον. Όπως και με κάθε ένα από τα 10 σημεία που  παρουσιάζονται,  έτσι κι 
εδώ, πρέπει να σκεφτούμε  προσεκτικά  πριν  ξοδέψουμε  πολύτιμη ενέργεια & 
χρόνο.  

❖ Αξιοποιούμε όποιο καταφύγιο μας παρέχει η φύση όπως προεξοχές, 
σπηλιές, τα κοίλα και τα δέντρα.  

❖ Σε πολλές περιπτώσεις, από ανθρώπινη παρέμβαση μπορεί να υπάρχει 
ένα καταφύγιο ή μια διασωστική σχεδία, ή ασφαλή συντρίμμια, ή οικο-
δομές που έχουν εγκαταλειφθεί, που μπορούν να αξιοποιηθούν.        

❖ Η  θέση του καταφυγίου είναι το παν. Θα πρέπει να είναι γερό και 
μακριά από φυσικούς κινδύνους, όπως άνεμος, βροχή, πλημμύρες, 
πτώσεις δένδρων ή βράχων, άγρια ζώα και σμήνη εντόμων.  

❖ Επομένως πρώτα μελετούμε το έδαφος και τα παραπάνω δεδομένα και 
στη συνέχεια καταλήγουμε!  

❖ Μη χάνετε χρόνο κατασκευής ενός καταφυγίου αν η φύση έχει ήδη 
παράσχει ένα.  

3. Ρουχισμός  
Η ένδυση είναι η πρώτη μας γραμμή άμυνας κατά των καιρικών συνθηκών.  

❖ Στο κρύο, πολλά στρώματα ρούχων εγκλωβίζουν ανάμεσά τους τον 
αέρα, δημιουργώντας μόνωση  και έτσι ζεσταινόμαστε περισσότερο σε 
σχέση με  ένα μόνο παχύ ένδυμα. Κρατάμε το κέντρο του σώματός μας 
ζεστό όπως επίσης και τα άκρα, φορώντας καπέλο ή σκούφο.  

❖ Ο χρυσός κανόνας ενάντια στο κρύο: σκέπτομαι πως θα προστατευθώ 
προτού  αρχίσω να κρυώνω!  

❖ Αποφεύγουμε την εφίδρωση και διατηρούμε τα ρούχα μας στεγνά. 
Βρεγμένα ρούχα μπορούν να χάσουν μέχρι το 90%  των μονωτικών  
ιδιοτήτων τους.  

❖ Σε ένα ζεστό κλίμα, τα ρούχα και το καπέλο μπορεί να είναι η κύρια 
προστασία μας από τον ήλιο. Κρατάμε το δέρμα σας καλυμμένο για να 
προλάβουμε ηλιακά εγκαύματα ή εγκαύματα χιονιού. Ένα αυτοσχέδιο 
καπέλο ή μαντίλι στο κεφάλι, μπορεί να μας προσφέρει σκιά και να 
κρατήσει το  σώμα  δροσερό, αν ιδρώσουμε.   
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4. Προσανατολισμός/πλοήγηση  
Να γνωρίζουμε τις βασικές κατευθύνσεις και να μπορούμε να προσανατολιστούμε  
είναι  ανεκτίμητο πράγμα, εφόσον  βέβαια αποφασίσουμε  ότι θα φύγουμε από το 
σημείο που βρισκόμαστε για κάπου αλλού.                           

Να πως γίνεται χωρίς πυξίδα και χάρτη:  

A. Σκιά ραβδιού  
1. Τοποθετούμε ένα ραβδί στο έδαφος.  

2. Σημειώνουμε το σημείο όπου πέφτει η άκρη της σκιάς. 

3. Περιμένουμε 15 λεπτά και σημειώνουμε και πάλι το καινούργιο σημείο.  

4. Η γραμμή μεταξύ των δύο σημείων δείχνει τον άξονα Ανατολής-Δύσης. 

B. Ρολόι με δείκτες  

1. Στο βόρειο ημισφαίριο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το ρολόι μας και 
ως πυξίδα, αν το ρολόι έχει ωροδείκτη.  

2. Στρέφουμε τον ωροδείκτη και  σημαδεύουμε τον ήλιο ό,τι ώρα και να είναι. 

3. Παίρνουμε τη γωνία που σχηματίζεται από τη διεύθυνση του ωροδείκτη με 
τον ήλιο και τη 12η ώρα του ρολογιού.  

4. Κατόπιν, παίρνουμε τη διχοτόμο της γωνίας.  

5. Ο Βορράς (Β) είναι επί της  διχοτόμου  και στην αντίθετη διεύθυνση από 
αυτήν που βλέπουμε τον ήλιο. 

5. Σημάδια  
❖ Μαζεύουμε πέτρες ή άλλα αντικείμενα για να σχεδιάσουμε ή να 

δημιουργήσουμε ένα σχήμα  SOS κοντά στην  τοποθεσία μας.   

❖ Αν έχουμε φως ή πυροτεχνήματα, τα έχουμε κοντά μας,  έτοιμα  για  
χρήση.   

❖ Κάθε γυαλιστερή επιφάνεια μπορεί να αντανακλά το φως του ήλιου για 
πολλά χιλιόμετρα για να τραβήξουμε την προσοχή των διασωστών.  

❖ Η γυαλιστερή λάμα του μαχαιριού μας ή ένα καθρεφτάκι ή  οτιδήποτε  
γυαλιστερό τραβάει την προσοχή. Το χρησιμοποιούμε για να κάνουμε  
σήματα  απευθείας, ή σαρώνουμε ολόκληρο τον ορίζοντα, αν δεν  
βλέπουμε κανέναν.  
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❖ Καπνός και φωτιά δίνουν επίσης σήμα συναγερμού στους διασώστες. 
Έχουμε έτοιμα τα απαραίτητα για το άναμμα μιας γρήγορης φωτιάς και 
χλωρά φύλλα ή κλαδιά για να δημιουργήσουμε καπνό. (για παραγωγή 
καπνού  χρησιμοποιούνται επίσης λάδι, πετρέλαιο, ή ελαστικά... 
απολύτως αντι -οικολογική μέθοδος  άρα αναφέρεται εδώ, αφού 
βρισκόμαστε σε έκτακτη ανάγκη)  

6. Τοποθεσία ή αλλιώς το στίγμα μου  
❖ Πώς θα θέσουμε τον εαυτό μας σε επαφή  με τους διασώστες;   

❖ Αρχικά  σκεπτόμαστε με τι τρόπο θα έλθουν και τι δρόμο θα 
ακολουθήσουν για να σας βρουν.  

❖ Γενικά είναι πιο ασφαλές να μείνουμε  στο ίδιο σημείο.   

❖ Αν έχουμε ένα όχημα, είναι ασφαλέστερο να παραμείνουμε κοντά σε 
αυτό   

(Πάρα πολλοί άνθρωποι πεθαίνουν βαδίζοντας προς το άγνωστο.   
Έχουν βρεθεί και νεκροί μόλις 10 χιλιόμετρα από το αυτοκίνητο τους.)  

7. Καθαρισμός νερού (ώστε να γίνει πόσιμο)  
❖ Καθαρίζουμε το νερό πάντοτε, όταν είναι δυνατόν. Το βρώμικο νερό που  

μπορεί να μας αρρωστήσει είναι χειρότερο από την ίδια την έλλειψη  
νερού,  καθώς προκαλεί αδυναμία και αφυδάτωση.  

❖ Βράζουμε το νερό για 5 λεπτά, αν βρισκόμαστε σε υψόμετρο άνω των 
1000μ,  ενώ στο επίπεδο της θάλασσας, αρκεί 1 μόνο λεπτό.   
(Αποφεύγουμε την σπατάλη καυσίμου όποτε αυτό είναι εφικτό.)   

❖ Βασική διήθηση πετυχαίνουμε με καθαρά υφάσματα όπως ένα 
πουκάμισο, μια μπαντάνα, μια κάλτσα. Αρχικά απομακρύνουμε λάσπες 
και βρωμιές και στη συνέχεια χρησιμοποιούμε ειδικά χάπια καθαρισμού, 
ή το ειδικό φίλτρο.  

❖ Το νερό από τον αρκτικό πάγο (προσοχή: μπορεί να είναι πάγος στη 
θάλασσα), από μια βροχή ή δροσοπαγίδα δεν χρειάζεται καθαρισμό, από 
πηγές συνήθως όχι, αλλά προσοχή, δεν πίνουμε νερό από ποτάμια χωρίς 
να το έχουμε καθαρίσει, όσο γάργαρο κι αν μοιάζει.   
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8. Συλλογή προμηθειών  
❖ Συγκεντρώνουμε τις προμήθειές μας όσο είμαστε ακόμα ξεκούραστοι κι 

υπάρχει φυσικό φως!  

❖ Χρησιμοποιούμε οποιοδήποτε υλικό έχουμε για να μας βοηθήσει στη 
συλλογή του νερού.  

❖ Μεγάλα φύλλα ή ένα σεντόνι,  μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να 
συγκρατήσουμε  το νερό της  βροχής  ή τη δροσιά της αυγής.  

❖ Εφευρετικότητα, αυτοσχεδιασμός & προσαρμοστικότητα είναι οι λέξεις 
κλειδιά για την επιβίωσή μας!   

9. Πηγές  
❖ Ακολουθούμε τις  πατημένες διαδρομές από ζώα ή τα έντομα που  

βρίσκουν επιφανειακές υδάτινες πηγές, όπως τα ποτάμια και τα ρυάκια.   

❖ Ψάχνουμε για  πλούσια βλάστηση σαν ένδειξη ότι  υπάρχουν υπόγεια  
νερά.  

❖ Λειώνουμε το χιόνι ή τον πάγο.  

❖ Φυτά και βλάστηση μπορούν να προσφέρουν υγρά - ακόμη και τα ζώα σε 
ακραίες καταστάσεις.  

❖ Και το πιπίλισμα ή ρούφηγμα υγρού  από το μάτι ενός ψαριού μπορεί να 
μην φανεί  ορεκτικό, αλλά θα μπορούσε να σας σώσει.  

10. Κόμποι  
❖ Δεν υπάρχει μυστικό στην τέχνη των κόμπων, παρά μόνον εξάσκηση  

και υπομονή.  

❖ Μερικά βασικά είδη κόμπων μπορεί να παρέχουν ένα πλήθος χρήσεων 
σε μια κατάσταση επιβίωσης.  

❖ Ας θυμόμαστε πως δεν  υπάρχουν πολλά πράγματα που δεν γίνονται με 
τους 3  παρακάτω απλούς κόμπους: την καντηλίτσα, την ψαλιδιά και το 
οκτάρι!  
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 Ρίξε μια ματιά εδώ για έμπνευση    
Αναλυτικό εγχειρίδιο βασικών γνώσεων επιβίωσης  

 
Εγχειρίδιο Επιβίωσης 

 

Ενδεικτικό περιεχόμενο με πληροφορίες για την επιβίωση στη φύση  
Τα παρακάτω υλικό της ΕΡΤ. 

 
Οδηγίες επιβίωσης στο βουνό | 5/11/2018 | ΕΡΤ 

 

Μεγάλη συλλογή επιβίωσης στη φύση 
Τα παρακάτω βίντεο είναι μία συλλογή από υλικό που υπάρχει στο internet. 

 
Survival Guides & Videos (στα αγγλικά) 

 

Πως βρίσκουμε τροφή σε ακραία περιβάλλοντα  
Από τον Bear Grylls και το Discovery Channel 

 
Survival Guides & Videos (στα αγγλικά) 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=g-bkLVF54EA
https://www.youtube.com/watch?v=sA2OQoc9Nvo
https://www.youtube.com/user/AlfieAesthetics/videos
https://www.youtube.com/watch?v=g-bkLVF54EA
https://www.youtube.com/watch?v=sA2OQoc9Nvo
https://www.dropbox.com/s/r6hepvoquwnvp9b/%CE%95%CE%93%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%A1%CE%99%CE%94%CE%99%CE%9F-%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%92%CE%99%CE%A9%CE%A3%CE%97%CE%A3-%CE%95%CE%A1%CE%95%CE%A5%CE%9D%CE%97%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A5-%CE%9F%CE%A1%CE%93%CE%91%CE%9D%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A5-%CE%95%CE%9B%CE%9B%CE%97%CE%9D%CE%A9%CE%9D.pdf?dl=0
https://www.youtube.com/user/AlfieAesthetics/videos
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 Ιδέες για Επιτροπές 
...με εφαρμογή στη συγκέντρωση, στην εκδρομή, στην κατασκήνωση.  

 1.   Χωρίζουμε τις τεχνικές γνώσεις σε κατηγορίες όπως:  
• Προσανατολισμός 
• κόμποι & συνδέσεις 
• πρώτες βοήθειες 
• φωτιά & άναμμα με τριβή 
• τρόπος κίνησης στο βουνό 
• ένδυση/υπόδηση 
• καθαρισμός υδάτων   

Δημιουργούμε θεματικές ή και διαθεματικές επιτροπές.  

Εντάσσουμε σε στις συγκέντρωση/εκδρομές τη δουλειά των επιτροπών. 

 

 2.  Δημιουργούμε Ο.Ε. στην κατασκήνωση με σχετικά θέματα π.χ. πρώτες 
βοήθειες, κόμποι & συνδέσεις και αναπτύσσουμε εργαστήρια για τους 
νέους & παιδιά του τόπου. 

  

 3.  Οργανώνουμε μια κοινή δράση με ομάδες που εξειδικεύονται σε 
συγκεκριμένους τομείς στην περιοχή μας (ορειβασίας/αναρρίχησης, 
ναυτικούς, διασωστικούς, σπηλαιολογικούς, πρώτων βοηθειών, 
ραδιοερασιτέχνες κλπ) με στόχο μια  εισαγωγή στο θέμα με ασφάλεια. 

  

 4.  Βγαίνουμε μια αναγνωριστική βόλτα στο κοντινό μας βουνό ή φυσικό 
τοπίο και ψάχνουμε ίχνη από ζώα.   

  

 5.  Εξοικειωνόμαστε στην αναζήτηση & συλλογή φαγώσιμων της φύσης 
(καρπούς άγριων δένδρων & θάμνων, χόρτα, μανιτάρια κλπ). 

  

 6.  Μαγειρεύουμε έχοντας υλικά από τη φύση ως πρώτη ύλη. 
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 Προτάσεις για εξοικείωση  
Υλικό από την συνάντηση Στελεχών - Εκπαιδευτών - Κατασκηνωτών:  

Εδώ θα βρείτε ενδεικτικές προτάσεις για μια απολύτως εφικτή αλλά  πιο "τολμηρή" 
επαφή με τη φύση.  

Είναι χωρισμένες σε στεριανές (κάμπος, δάσος, ευρύτερος κατασκηνωτικός χώρος) 
και υδάτινες (θάλασσα, λίμνη ποτάμι).  

Απαραίτητη προϋπόθεση για όλες αυτές τις δραστηριότητες είναι η αυτοψία του 
πεδίου είτε από  Επιτροπή με εμπειρία, ικανή να αξιολογήσει τα δεδομένα ή το 
Αρχηγείο και πάντως πολύ νωρίτερα από τη δράση ώστε να μπορούν να γίνουν αν 
χρειαστεί τροποποιήσεις.  

Θυμηθείτε: στην ασφάλεια δε κάνω ποτέ «εκπτώσεις»  

A. ΣΤΕΡΙΑΝΕΣ  
1. Orienteering (Μ.Π. Προσανατολισμού  & Ταχύτητας)  

Αγώνας διαδρομής & προσανατολισμού (με χρονομέτρηση ή όχι) με εντοπισμό 
διαφορετικών σημείων σε χάρτη και οδηγίες/γρίφους που θα οδηγούν στα σημεία.   

Οι συμμετέχοντες περνούν ανά ομάδα από όλα τα σημεία αλλά  με διαφορετική 
σειρά και καταλήγουν στον ίδιο τελικό προορισμό.  

Χώρος: από 0,5 χλμ2 έως 2-3 χλμ2 ανάλογα με την ομάδα υποστήριξης.  

❖ Προσοχή στην υψομετρική διαφορά και στην κλίση του εδάφους, ώστε να 
είναι εφικτή η δραστηριότητα στο δεδομένο χρόνο.  

❖ Καλό είναι να υπάρξει σταδιακή εξοικείωση με τη δραστηριότητα αυτή 
ξεκινώντας από επίπεδους χώρους.   

*** Έχει ήδη εφαρμοστεί  στα Κονάκια αξιοποιώντας όλη την έκταση για ~100 παιδιά  
σε 6 ομάδες. 

2. Στίβος Δεξιοτήτων σε φυσικό πεδίο  

Δημιουργούμε (χαράσσουμε) μια διαδρομή εμπλουτίζοντάς την με φυσικά 
εμπόδια.  Χρησιμοποιούμε σαν άξονα ένα γνωστό, σηματοδοτημένο μονοπάτι και 
κάνουμε μικρές παρακάμψεις  όπου το έδαφος το επιτρέπει να συμβεί (αριστερά 
ή δεξιά του μονοπατιού) όπου θα βρίσκονται τα εμπόδια.   
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Ιδανική δραστηριότητα για το άνοιξη/φθινόπωρο/χειμώνα που το πεδίο αποκτά 
περισσότερα ρυάκια, νεροφαγώματα, πεσμένα κλαδιά ή και χιόνι.  

Δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στην ασφάλεια των συμμετεχόντων (ένδυση,  
εξοπλισμός,  διατροφή)   

Για να περάσουμε τα εμπόδια μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε υλικά που έχουμε 
νωρίτερα τοποθετήσει στο κάθε σημείο (σχοινιά, ξύλα, ιμάντες, φτυάρια...)  

*** Παραλλαγή της παραπάνω δραστηριότητας για μικρότερο χώρο  μπορεί να είναι μια 
αντίστοιχη  σκυταλοδρομία με ζητούμενα. Σε κάθε περίπτωση προηγείται παρουσίαση 
με τα αντίστοιχα γνωστικά κομμάτια  

3. Ταχύ Οδοιπορικό  

Σκοπός μας να αναπαραστήσουµε/αποτυπώσουμε µια μη σηματοδοτημένη 
διαδρομή µε κάθε λεπτοµέρειά της, ώστε κάθε αναγνώστης του χάρτη να 
μπορέσει να φτάσει στον ίδιο προορισµό.  

Υλικά: Ξύλινη πινακίδα, πυξίδα, σχοινί, υποδεκάμετρο, μοιρογνωμόνιο, μολύβι, 
χαρτί µιλιµετρέ.  

Χρήση µέσων-γνώσεων: Ανιχνευτικά σήματα, γνώσεις χλωρίδας, γνώσεις υπολο-
γισμού πλάτους/ύψος/µήκους, γνώσεις προσανατολισμού.   

Σχεδιασμός:  
❖ Ένα άτομο μετράει βήµατα από σημείο σε σημείο. 

❖ Ένα άλλο καταγράφει στο χαρτί µιλιµετρέ τις αποστάσεις και τις περιγραφές.   

❖ Ένα τρίτο άτοµο μεταφέρει στο δεύτερο τις περιγραφές.   

❖ Δύο άτοµα µεταφέρουν στο τρίτο άτοµο τί υπάρχει (κτίσματα, φράκτες, 
χλωρίδα,  τεχνικά έργα, διακριτικά σηµεία οδού, κτλ.) δεξιά και αριστερά της 
διαδρομής που αποτυπώνω στο χαρτί.   

❖ Ένα ή δύο άτοµα ακόµη µεταφέρουν στο τρίτο άτοµο πληροφορίες σχετικά µε  
το πλάτος της ακολουθούµενης διαδροµής, το ύψος των δέντρων και των 
κτιρίων  και τα είδη της χλωρίδας, που συναντούν στη διαδροµή.  

Ειδικές οδηγίες:   
❖ Ξεκινώ ορίζοντας το βορρά στο χαρτί μου  

❖ Κάθε κλίση της οδού υπολογίζεται µε αζιμούθιο 

❖ Η περιγραφή των εκατέρωθεν της οδού διακριτικών (κτίσµατα, φράκτες, 
χλωρίδα,  τεχνικά έργα, διακριτικά σηµεία οδού, κτλ.) περιορίζεται στα 50m 
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Επαλήθευση: Γίνεται στην επιστροφή διαβάζοντας το ταχύ οδοιπορικό, που έχουµε 
συντάξει, και βλέπουµε πόσο ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. 

4. Κατασκευές (Αγγλική σκαπανική ή Γαλλική σκαπανική)  

Σε συνεργασία με τον υπεύθυνο κατασκηνωτικού υλικού του Τοπικού μας 
για ξύλα, σχοινιά, εργαλεία κλπ και στο πλαίσιο μιας ημερήσιας ή διήμερης εκδρο-
μής, βάζουμε στόχο να φτιάξουμε ένα παρατηρητήριο, μία υπερυψωμέ-
νη σακιδιοθήκη, μία πύλη, μία περίφραξη, τραπέζια/καρέκλες δάσους κτλ. 

Η σκαπανική απαιτεί ακρίβεια και υπομονή. Θα χρειαστεί να αφιερώσουμε χρόνο 
και κόπο αλλά  το αποτέλεσμα θα μας δικαιώσει.  

Μεταξύ άλλων, στην εκπαίδευση της σκαπανικής αναλύεται το παρακάτω θεματο-
λόγιο:   

❖ Γενικά περί σκαπανικής (σκοπός, είδη, χρήσιμες συμβουλές και οδηγίες, η 
εξέλιξή της κ.α.)   

❖ H παιδαγωγική διάσταση και η χρήση της σκαπανικής στο Οδηγικό πρόγραμμα  

❖ Το δάσος (δένδρα- είδη- κατάλληλη ξυλεία-διατήρηση ξύλου-υγρασία ξύλου)   

Στη σκαπανική συνυπάρχουν δύο «σχολές»: Η Γαλλική σκαπανική που χρησιμοποιεί 
κυρίως μπουλόνια-σφήνες-χωνευτές συνδέσεις και η Αγγλική σκαπανική που 
χρησιμοποιεί σχοινιά – κόμπους – συνδέσεις – αγκυρώσεις.   

Επίσης, στην εκπαίδευση περιλαμβάνονται:   

❖ Τα εργαλεία και η φροντίδα τους (πάγκοι εργασίας, καβαλέτα, χρήση και 
συντήρηση παραδοσιακών και σύγχρονων εργαλείων).   

❖ Μεγάλες κατασκευές (σχεδιασμός, μακέτα, ανόρθωση, ασφάλεια, έδαφος). 

 
Εγχειρίδιο από τη σχολή σκαπανικής 2013 ΣΕΠ 

 

 

 

https://www.dropbox.com/s/y2ysnekm4ottin9/%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AE%20%CE%A3%CE%BA%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82.pdf
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5. Διήμερο επιβίωσης  

Ένα τέτοιο διήμερο μπορεί να αποτελέσει στόχο της ομάδας/πληρώματος, αρχικά 
τουλάχιστον, σε μια εποχή του χρόνου με ήπιες κλιματολογικές συνθήκες (π.χ. 
στις διακοπές του Πάσχα).  

❖ Το πρόγραμμα στηρίζεται βασικά σε κομμάτια φύσης και είναι πιο απλά 
στημένο, ακριβώς γιατί δίνει βαρύτητα στην εξοικείωση/ επιβίωση και όχι 
στα “κλασικά προγραμματικά” ενός  διημέρου.    

❖ Προϋπόθεση να έχει κατακτήσει η ομάδα μια βασική σχέση και άνεση με τη 
ζωή στη φύση και να έχει οργανώσει σταδιακά αλλά μεθοδικά τον εξοπλισμό 
της (αξιοπρεπές σακίδιο, κατάλληλη ένδυση ρούχα & παπούτσια, sleeping bag, 
σκηνή κτλ).  

❖ Προετοιμαζόμαστε με σταθερά βήμα για μια νύχτα στην ύπαιθρο με τη 
βοήθεια έμπειρου Στελέχους, του πεζοπορικού χάρτη & πυξίδας.  

❖ Μετά από κάποια λίγα χλμ. πορείας επιλέγουμε το σημείο της δια-
νυκτέρευσης (έχουμε ελέγξει αν επιτρέπεται η διανυκτέρευση εκεί, την 
ασφάλεια  του σημείου κλπ) και φροντίζουμε τα υπόλοιπα: καταφύγιο, φωτιά, 
πόσιμο νερό.  

❖ Χρειάζεται να έχω υπολογίσει αρκετό χρόνο για τι στήσιμο του καταυλισμού, 
επομένως περπατώ  τόσο ώστε να υπάρχει χρόνος με φυσικό  φως για τα 
υπόλοιπα. Το βράδυ μελετάμε τους αστερισμούς.  

❖ Απαιτούνται καλές γνώσεις επιβίωσης, σχετικά μικρός αριθμός 
συμμετεχόντων,  σωστή προετοιμασία παιδιών & γονιών, προσεκτική 
αυτοψία και μελέτη του πεδίου (πχ άδειες για άναμμα φωτιάς, χάρτης, 
υψομετρικά, τοπογραφικά, νερό κτλ), σωστό υλικό αλλά κυρίως 
εφευρετικότητα, προσαρμοστικότητα, πλάγια σκέψη και καλή διάθεση!   
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B. ΥΓΡΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ  
Αξιοποιώντας συνεργασίες με ναυτικούς ομίλους ή ναυτοπροσκοπικές ομάδες της 
περιοχής μας μπορούμε να εξασφαλίσουμε μια ασφαλή αρχική εμπειρία στο υγρό 
στοιχείο για το πλήρωμα ή την ομάδα μας. Η δραστηριότητα της ιστιοπλοϊας ή της 
κωπηλασίας σε παραδοσιακά Ναυτοπροσκοπικα σκάφη  μπορεί να μας δώσει μια 
πρώτη γεύση.    

Η προετοιμασία ξεκινά από απλή γνώση των σχετικών κόμπων, προσανατολισμού, 
διόπτευσης πορείας, ναυτικού χάρτη, ανεμολογίου  κλπ και ακολουθεί η εμπειρία 
στο πεδίο.   

Μετά την αρχική εξοικείωση με το αντικείμενο, προχωρούμε σε θαλασσινά  
παιχνίδια ή μεγάλα παιχνίδια με εργαλείο τη λέμβο!  

Μπορούμε ακόμα να οργανώσουμε και rafting, canoe, kayak, ψάρεμα, BBQ, ιδανική 
δραστηριότητα  για κλείσιμο χρονιάς!  

   

 Γενικές Σημαντικές Παρατηρήσεις:  

❖ Επιλέγουμε τις δράσεις μας ανάλογα με τις γνώσεις μας και το επίπεδο των 
ΜΟ/ΝΟ της Ομάδας μας, φροντίζοντας να τις κτίζουμε σταδιακά σε όλη τη 
διάρκεια της χρονιάς   

❖ Προγραμματίζουμε τις δράσεις μας με σοβαρότητα, με σωστή έρευνα & 
εξοπλισμό.  

❖ Έχουμε ενημερώσει Τοπικό Έφορο κι έχουμε την έγκρισή του  

❖ Κάνουμε πάντα εκ των προτέρων αναγνώριση του πεδίου  

❖ Έχουμε έτοιμο εναλλακτικό σενάριο σε περίπτωση ξαφνικής κακοκαιρίας ή 
τραυματισμού  

❖ Γνωρίζουμε το πλήρως εξοπλισμένο φαρμακείο μας, όπως γνωρίζουμε τα 
παιδιά της ομάδας μας!   

❖ Προσπαθούμε να έχουμε  καλές σχέσεις με όλους τους τοπικούς Ομίλους που 
δραστηριοποιούνται στην ύπαιθρο ( ορειβατικούς, ναυτικούς, διασωστικούς, 
περιβαλλοντικές οργανώσεις, Προσκόπους κλπ)   

❖ Αναλύουμε στους γονείς το πλάνο μας, την ασφάλεια της δράσης που 
πρόκειται να διοργανώσουμε καθώς και την εκπαιδευτική της αξία και τους 
μετατρέπουμε από διστακτικούς σε ένθερμους υποστηρικτές μας!  
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 Συνεντεύξεις: 
Ανδρέα, είσαι ο υπεύθυνος «medic» της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης  Αττικής, 
πιστοποιημένος διοργανωτής σεμιναρίων Πρώτων Βοηθειών και εξαιρετικά 
έμπειρος σε αντιμετώπιση ιατρικών συμβάντων.   Ήθελα λοιπόν να  σε ρωτήσω 
κάποια πράγματα σε σχέση με το άνθρωπο (σώμα/ψυχισμό) και τις αντιδράσεις του 
σε  δύσκολες περιστάσεις.   

Τι συμβαίνει από βιολογικής πλευράς όταν ένας άνθρωπος ξεβολεύεται από την 
καθημερινή του ρουτίνα και εκτίθεται π.χ. σε  κρύες συνθήκες, υψηλές θερμοκρασίες 
ή κούραση;  
Όπως όλοι οι ζώντες οργανισμοί έτσι και  ο άνθρωπος έχει μέσα του, εκ γενετής, 
ένα μηχανισμό επιβίωσης. Αυτός ο μηχανισμός τον καθιστά γενικά ικανό να 
προσαρμόζεται σε τυχόν αλλαγές που συμβαίνουν  στο σώμα, στη ψυχή του, στη ζωή 
του.   

Ο άνθρωπος θεωρείται ομοιόθερμο ή θερμόαιμο ζώο με αποτέλεσμα να έχει την 
ικανότητα ρύθμισης της εσωτερικής του θερμοκρασίας ανεξάρτητα από τη 
διακύμανση της θερμοκρασίας περιβάλλοντος. Για να δούμε πως λειτουργεί με 
απλά λόγια.  

Κι ας ξεκινήσουμε από το σώμα: Το σώμα λοιπόν καλείται σε οποιαδήποτε αλλαγή 
περιβάλλοντος να προσαρμοστεί και το κάνει δίνοντας προτεραιότητα στην 
προστασία των ζωτικών του οργάνων, του εγκέφαλου, της καρδιάς, των νεφρών, 
του ήπατος κλπ.   

Ας προχωρήσουμε στο δέρμα: Το δέρμα πάλι είναι το μεγαλύτερο όργανο του 
ανθρωπίνου σώματος διότι επιτελεί πολλές λειτουργίες  

α) αλληλοεπιδρώντας με το εξωτερικό περιβάλλον και  
β) λειτουργώντας ως προστατευτικό στρώμα για τον υπόλοιπο οργανισμό.  

Εμποδίζει για παράδειγμα την εισβολή μικροοργανισμών, είναι αισθητήριο όργανο 
πίεσης, πόνου, θερμότητας, άλλα ρυθμίζει και τη θερμοκρασία του σώματός μας!  

Στην επιβίωση του ανθρώπου, πρώτη προτεραιότητα έχουν ο εγκέφαλος, τα 
ενδοθωρακικά (πνεύμονες και καρδιά) και τα ενδοκοιλιακά όργανα, γνωστά ως 
πυρήνας.  Έτσι ο οργανισμός προσπαθεί να αντιρροπήσει τις εξωτερικές αλλαγές 
διατηρώντας πρώτα την θερμοκρασία του πυρήνα σταθερή.  
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Να κάτι καταπληκτικό:  

Η θερμοκρασία της επιφάνειας του δέρματος και το «πάχος» του, εξαρτώνται από 
την εξωτερική θερμοκρασία. Το εξωτερικό κάλυμμα γίνεται «παχύτερο» όταν κάνει 
κρύο και «λεπτότερο» όταν κάνει ζέστη εξαιτίας της αύξησης της αιματικής ροής 
στο δέρμα (αγγειοσύσπαση / αγγειοδιαστολή αιμοφόρων αγγείων)!  

Ο οργανισμός μπορεί μέσω μεταβολικών αλλαγών να λειτουργήσει κανονικά σε 
πολύ στενά όρια θερμοκρασίας που κυμαίνονται περίπου σε 37°C +/- 0.6°C  και αυτό 
το αναλαμβάνει το θερμορυθμιστικό κέντρο του εγκεφάλου ( ο υποθάλαμος)   

Ο άνθρωπος διαθέτει 2 συστήματα θερμορύθμισης:   

1.   Την τροποποίηση της συμπεριφοράς (behavioral regulation) και   
2.   Τη βιολογική θερμορύθμιση (physiological regulation)   

Η τροποποίηση της συμπεριφοράς επηρεάζεται από την υποκειμενική αντίληψη της 
θερμότητας ή του ψύχους από το άτομο και χαρακτηρίζεται από τη συνειδητή 
προσπάθεια αποφυγής της δυσάρεστης αυτής αίσθησης (πχ προσθήκη ρουχισμού ή 
αναζήτηση καταφυγίου σε περίπτωση ψύχους)  

Και πώς πραγματοποιείται αυτή η θερμορύθμιση;  
Η βιολογική θερμορύθμιση  πραγματοποιείται από  δέρμα και τους μυς(σε ψύχος ή 
ζέστη).   

Στο ψύχος η πρώτη αντίδραση είναι να ανατριχιάσουμε, άρα να αυξήσουμε το πάχος 
του δέρματός μας και να έχουμε έκπτυξη των τριχών, άρα να μειώσουμε την άμεση 
επαφή του κρύου με το δέρμα, αφού τώρα ο αέρας περνά μέσα από το «δίκτυο» των 
τριχών και θερμαίνεται! Αν το μέσο αυτό δεν πετύχει, τότε αρχίζει το ρίγος, δηλαδή 
οι μυϊκοί σπασμοί που παράγουν θερμότητα.   

Αν τίποτα από τα παραπάνω μέτρα δεν αποδώσουν, τότε  το σώμα καλείται να πάρει 
πιο σοβαρά μέτρα για να αρχίσει η προστασία του πυρήνα! Έτσι  για παράδειγμα σε 
ακραία υποθερμία προτιμά να αποκόψει τα δάκτυλα, τη μύτη, τα αυτιά για να 
προστατέψει τον πυρήνα.   

Κάτι αντίστοιχο γίνεται στην άνοδο της θερμοκρασίας. Το σώμα αποβάλλει 
θερμότητα μέσω του ιδρώτα (εξάτμιση), και με επαγωγή λόγω του ότι ο αέρας 
περνώντας από το δέρμα που είναι ιδρωμένο το ψύχει.  
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Ανδρέα, όλα αυτά συμβαίνουν ανεξάρτητα από τη φυσική κατάσταση ενός ανθρώπου;   
Η πτωχή φυσική κατάσταση μειώνει την ανοχή στη θερμότητα. Η καλή φυσική 
κατάσταση παρέχει επαρκείς καρδιαγγειακές εφεδρείες για να διατηρηθεί η καρ-
διακή παροχή που απαιτείται για την θερμορύθμιση .   

Η έλλειψη εγκλιματισμού δημιουργεί συνδυαστικά με τη πτωχή φυσική κατάσταση 
και τον υψηλό δείκτη μάζας σώματος αύξηση του ενεργειακού κόστους κίνησης 
κατά το θερμό περιβάλλον.  (PHTLS 8th ed)  

Άρα ένας καλά εγκλιματισμένος οργανισμός στις αλλαγές θερμοκρασίας (πχ κρύο ή 
ζέστη), ο οποίος έχει μια καλή φυσική κατάσταση μπορεί να αντιρροπήσει καλύτερα 
και πιο γρήγορα στις τυχόν αλλαγές των συνθηκών περιβάλλοντος.  

Η ψυχολογική κατάσταση που βρισκόμαστε παίζει ρόλο;   
Σημαντικός παράγοντας για την καλύτερη αντιμετώπιση των αλλαγών φυσικά είναι 
η διατήρηση καλής ψυχικής κατάστασης. Ένας άνθρωπος, ο οποίος διατηρεί το 
ψυχικό του σθένος υψηλό, έχει καλύτερη και καθαρότερη σκέψη που θα τον 
οδηγήσει στις ορθές κινήσεις για να μπορέσει να αντιμετωπίσει οποιονδήποτε 
περιβαλλοντικό κίνδυνο. Υπάρχει άλλωστε και η φράση: «πρώτα πάει η ψυχή και το 
σώμα ακολουθεί».   

Το θέμα είναι πώς προετοιμάζεται ψυχή και σώμα να αντιμετωπίσει την δυσκολία;   
Αυτό γίνεται όταν ο άνθρωπος έρχεται σε επαφή με τον «κίνδυνο» ή την «αλλαγή» 
στην συνηθισμένη κατάσταση για αυτό κάτω από ελεγχόμενες, στην αρχή, συνθήκες.   

Ένας  απλός περίπατος σε ένα βουνό της περιοχής μας θα μας βοηθήσει να 
ανακαλύψουμε ελλείψεις, παραλείψεις, λάθη, όρια αντοχών που αφορούν το σώμα 
μας, τη ψυχή μας και φυσικά τον εξοπλισμό μας. Αυτό γίνεται στην αρχή κάτω από 
την επίβλεψη ανθρώπων που γνωρίζουν, με σχετική εμπειρία στην αντιμετώπιση 
των προβλημάτων, που πιθανά να αντιμετωπίσουμε σε μια πιο εξειδικευμένη 
περίπτωση.   

Όταν λοιπόν   το σώμα και η ψυχή προετοιμαστούν για το «αναπάντεχο» παύει αυτό 
να είναι τελείως «άγνωστο» στο μυαλό. Μετατρέπεται σε μια μερικώς γνώριμη 
κατάσταση, που ο άνθρωπος μπορεί να χειριστεί με όλα όσα ήδη γνωρίζει. Εμπειρία, 
εικόνες κλπ, αυτό δηλαδή που ονομάζουμε «δραστηριότητες προετοιμασίας & 
εγκλιματισμού».   
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Ένα περιστατικό που εσύ ως medic πιστεύεις θα είχε καταλήξει ευχάριστα αν ο 
άνθρωπος είχε  χειριστεί κάποια συνθήκη αλλιώς;  
Νομίζω ότι όπως αναφέρεται και στο PHTLS (pre hospital trauma life support) και 
σε πάρα πολλά εγχειρίδια Τραύματος και αντιμετώπισης Παθολογικών καταστά-
σεων όλα θα μπορούσαν να «πάνε καλυτέρα» αν ΔΕΝ είχαν συμβεί.  

Και αυτό μπορεί να γίνει με:   

- Πρόβλεψη & Πρόληψη  
- Προετοιμασία (Καλή φυσική και ψυχολογική κατάσταση)  
- Εγκλιματισμό (Σωματικό και Ψυχολογικό)   

Να το συμβάν:  
Ένα σοβαρότατο τροχαίο πριν περίπου 2 βδομάδες, όπου ηλικιωμένος παραβίασε 
το STOP και χτύπησε πλαγιομετωπικά άνδρα 40 ετών οδηγό μοτοσυκλέτας. Ο 
άνδρας αυτός αντιμετωπίστηκε προ -νοσοκομειακά από εμάς και διακομίστηκε 
ζωντανός στο ΚΑΤ όπου και διασωληνώθηκε, σταθεροποιήθηκε, και διακομίστηκε 
στον Ευαγγελισμό όπου και ήταν εφημερεύον νοσοκομείο με σοβαρή ΤΕΚ 
(τραυματική εγκεφαλική κάκωση), με σοβαρότατο υποσκληρίδιο αιμάτωμα, με 
αιμοπνευμοθώρακα…   

Ο άνδρας φορούσε μεν ειδικό μπουφάν, (που έγινε φυτίλια) ΑΛΛΑ το κράνος το είχε 
στον αγκώνα.  Επίσης φάνηκε ότι κινούνταν με αυξημένη ταχύτητα για την περιοχή 
(Παραλία Ωρωπού).  

Πώς θα είχαμε αποφύγει ή βελτιώσει τα παραπάνω;   

Ας το δούμε βήμα – βήμα:  

- έλεγχος ταχύτητας οχήματος   
- προστατευτικός εξοπλισμός μοτοσυκλετιστή 
- καλύτερο οδόστρωμα 
- αυστηρότερος έλεγχος  ικανότητας οδήγησης ή και αφαίρεση διπλώματος 

σε μη ικανούς ηλικιωμένους  
- καλύτερα ασθενοφόρα / διασώστες 
- καλύτερα νοσοκομεία/ γιατροί   

Επομένως τι ξεκινάμε να διορθώνουμε πρώτα;  ΕΜΑΣ  τους ίδιους!  

 

Ανδρέα σε ευχαριστούμε πολύ και ευχόμαστε να μας δοθεί η ευκαιρία συνεργασίας 
μεταξύ ΣΕΟ και ΕΟΔΑ. 
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Περιεχόμενα:   

❖ Αντί προλόγου  

❖ Με μια κλασική ματιά  

❖ Σκοπός του θέματος  

❖ Στόχος του Θέματος  

❖ Ιδέες για Επιτροπές με εφαρμογή στη 
συγκέντρωση/στην εκδρομή/στην κατασκήνωση  

❖ Ρίξε μια ματιά εδώ & πάρε έμπνευση πριν αποφασίσεις 
προσωπικά ή επαγγελματικά   

❖ Ιδέες για επιτροπές 

❖ Υλικό από την συνάντηση Στελεχών - Εκπαιδευτών - 
Κατασκηνωτών  

❖ Ενδεικτικές ιδέες για Δράσεις  

❖ Συνεντεύξεις με θέμα: «Έχοντας τη Φύση... Εργοδότη»  

❖ Παράρτημα:  

⁃ Ερωτηματολόγιο ενδιαφερόντων κατά Holland 
(Δραστηριότητες)  

⁃ Η θεωρία του Holland   
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Αντί προλόγου...   

Να διαλέξεις το επάγγελμα που σου ταιριάζει, 

που θα σε γεμίζει, που δεν θα μοιάζει με δουλειά. 

Σωστά ακούγονται όλα αυτά. Όλα εκτός από το 

ρήμα «διαλέξεις». Να διαλέξω από ποια; Ποια 

είναι η σωστή λίστα;  

Η εποχή αλλάζει από μέρα σε μέρα, από ώρα σε 

ώρα, τι επαγγέλματα θα υπάρχουν σε δύο χρόνια 

από τώρα, τι επαγγέλματα σε δύο μέρες από τώρα; 

Ίσως το «δημιουργήσεις» είναι το ποιο σωστό 

ρήμα για το μέλλον. Ποιο δικό σου μέλλον θα 

δημιουργήσεις, με τις επιλογές, με τα ενδιαφέ-

ροντά σου, με τις πόρτες που σου ανοίχτηκαν για 

να περάσεις ή με τις κλειστές που σου έδειξαν το 

δρόμο.  

Να βρεις ή ακόμη καλύτερα επινοήσεις τον εαυτό 

σου, να βρεις ή ακόμη καλύτερα να ανοίξεις το 

δρόμο, βαδίζοντας προς τα εκεί που πραγματικά 

θέλεις να πας.   

Αυτές οι ικανότητες ίσως είναι πιο επίκαιρες από 

το να ξέρεις να διαλέγεις. Και ακόμη πιο επί-

καιρη η σιγουριά ότι, ό,τι κι αν διαλέξεις, όσο 

τρελό ή απίθανο κι αν φαίνεται, είναι δυνατό να 

συμβεί. Μάλλον πάλι λάθος... δεν είναι δυνατό... 

εσύ είσαι δυνατός και θα το κάνεις να συμβεί!  

Ο Αντώνης Παπαθεωδούλου είναι, μεταξύ άλλων, βραβευμένος συγγραφέας παιδικών βιβλίων  
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Με μια «κλασική ματιά»   
Μα αν αισθάνεσαι πως μόνος σου δεν μπορείς να δημιουργήσεις αυτό που  θα ήθελες, 
η Ομάδα/Πλήρωμα είναι σίγουρα εδώ για σένα!  

Πάρε ιδέες από όσα θα διαβάσεις παρακάτω και δες τα απλά σαν τροφή για σκέψη κι 
όχι σαν έξυπνες ή και περιοριστικές συμβουλές. Σκέψου πως «φυσικά και είσαι μέσα»,  
είσαι μέσα σε όλα και είσαι μέσα παντού,  γιατί όπως λέει απλά και γλαφυρά ο λαός 
«όποιος γυρίζει μυρίζει,  ενώ όποιος λιμνάζει μουχλιάζει»...  

Ξεκίνα λοιπόν να τριγυρίζεις στη φύση και στην πόλη με ματιά αναζήτησης, ή ακόμα 
σέρφαρε στην «Πύλη Εφήβων» του ΕΟΠΠΕΠ. 

https://www.eoppep.gr/teens/index.php 

Εδώ θα βρεις «θεματικούς καταλόγους» αλλά και χρήσιμα εργαλεία, όπως:  

❖ τεστ & βίντεο για να γνωρίσεις καλύτερα τον εαυτό σου   

❖ εργαλεία για να διαπιστώσεις αν έχεις ιδιαίτερες κλίσεις ή ταλέντα   

❖ στην ενότητα «Βοηθήματα ανάπτυξης σταδιοδρομίας», θα βρεις το 
«Καριεροσκόπιο» με πολύ ενδιαφέρουσες δραστηριότητες!  

❖ σπουδές ή εργασία στο εξωτερικό  

❖ αν δεν τελείωσες το γυμνάσιο και ενδιαφέρεσαι για άλλες ευκαιρίες  

❖ τα δικαιώματά σου ως έφηβος  

Προσοχή σε κάποια σημεία, όπως π.χ. το «Σπουδές μετά το Λύκειο» δεν είναι 
ενημερωμένο σχετικά με την κατάργηση των ΤΕΙ.   

Ύστερα γίνε ο οδηγός του εαυτού σου!  

Στη συλλογή των στοιχείων της κλασικής ματιάς, η επιστημονική συμβουλή προέρχεται από τον Νίκο Βουτσινά, 
καθηγητή επαγγελματικού προσανατολισμού στη Λεόντειο.  

Σκοπός του θέματος   
Το θέμα Φύση και επαγγέλματα είναι τόσο πολυδιάστατο,  τόσο πολύπλευρο και τελικά 
τόσο ενδιαφέρον ακριβώς γιατί κάθε άνθρωπος μπορεί να το προσεγγίσει και να 
κινηθεί μέσα  σε αυτό όπως το φαντάζεται, το επιθυμεί ή το έχει ανάγκη!   

Ο Σκοπός του πακέτου αυτού είναι να σε ωθήσει σε μια αναζήτηση σε σχέση με 
ασχολίες ή επαγγέλματα που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα  με το φυσικό περιβάλλον. 
Έτσι, αν το αποφασίσεις θα μπορέσεις να διευρύνεις τους ορίζοντές σου και να ρίξεις 

https://www.eoppep.gr/teens/index.php
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φως σε λιγότερο «κλασικές ιδέες & επαγγέλματα» ή ακόμα να δημιουργήσεις το δικό 
σου!   

Ψάξε μέσα σου & σκέψου ποιά είναι τα δυνατά σου σημεία και τί σε ενδιαφέρει γενικά, 
ώστε να φτάσεις στο τί μπορεί να σε ενδιαφέρει επαγγελματικά  «μέσα ή έξω από την 
πεπατημένη». Δημιούργησε ή ανακάλυψε νέα μέσα, καινούριους τρόπους, συνδέσου με 
την τεχνολογία  και δούλεψε για τον πλανήτη, ή χρησιμοποίησέ την ώστε να δώσει 
καινούρια πνοή σε παλιά και ξεχασμένα επαγγέλματα.  

Τελικά βρες τη δική σου συντεταγμένη!  

Στόχος του θέματος   
Όταν ολοκληρώσεις την ενασχόλησή σου με το αντικείμενο αυτό, ασφαλώς ανάλογα με 
το χρόνο και την ενέργεια που θα διαθέσεις, θα έχεις καταφέρει να ακουμπήσεις, 
κατακτήσεις ή και υπερκαλύψεις τα σημεία των στόχων & υποστόχων που αναφέ-
ρονται πιο κάτω. Θα έχεις καταφέρει να: 

❖ συνθέσεις γνώσεις που ήδη έχεις, δημιουργώντας διευρυμένα 
θέματα σχετικά με τη φύση και τα σχετικά επαγγέλματα  

❖ αποκτήσεις άνεση και να  είσαι σε θέση να οργανώσεις ένα θέμα 
επαγγελματικού προσανατολισμού παρουσιάζοντας επαγγέλματα 
σχετιζόμενα με τη φύση   

❖ οργανώσεις μία δράση ακολουθώντας ομάδες ειδικών στη δουλειά 
τους π.χ. Δασολόγους σε δάσος/ προστατευόμενη περιοχή που 
εκείνη την περίοδο ασχολούνται π.χ. με τα αρπακτικά πουλιά, ή πάνω 
σε ένα σκάφος ερευνητικό ή σε κέντρο αποκατάστασης ζώων   

❖ είσαι σε θέση να ετοιμάσεις ενημερωτικό υλικό πάνω σε κάτι που 
ασχολήθηκες διεξοδικά και σχετίζεται με κάποιο/α επαγγέλματα που 
ασχολούνται με/στη φύση   

❖ αναζητάς ιδέες για πρωτότυπες ΟΕ στις ΚΚΑ που μπορεί να 
σχετίζονται με επαγγέλματα που υπάρχουν στον τόπο που θα 
επισκεφθείς     

❖ αποκτήσεις άνεση και να σκέφτεσαι εκτός της πεπατημένης   

❖ διερευνάς και να ανακαλύπτεις νέα ενδιαφέροντα   

❖ εξοικειωθείς με τη λογική ότι «απευθύνομαι σε ειδικούς 
επαγγελματικού προσανατολισμού και εξειδικευμένων 
επαγγελμάτων σχετιζόμενων με τη φύση»   
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Αν πάλι τα σημεία/στόχοι που αναφέρονται πιο πάνω δεν σε καλύπτουν, θέσε τα δικά 
σου και προχώρα. Θυμήσου μόνο να οργανώσεις τη δουλειά σε στάδια. Για το σκοπό 
αυτό σκέψου ό,τι μπορείς να κάνεις τα παρακάτω  5 βήματα:  

1. Γνώρισε καλύτερα τον εαυτό σου.  

2. Δες τι σε ενδιαφέρει πραγματικά.  

3. Συγκέντρωσε υλικό.   

4. Οργάνωσε το υλικό που συγκέντρωσες.  

5. Δημιούργησε ένα «έργο» (project), μόνος ή με άλλους.  

Για να πετύχεις τα παραπάνω βάλε «τσεκ στα τσεκ»!  

❖ Δοκίμασε να συμπληρώσεις το “Ερωτηματολόγιο ενδιαφερόντων 
κατά Holland” που παραθέτουμε. Έτσι θα δεις αν υπάρχουν πλευρές 
του εαυτού σου που δεν έχεις ακόμα ανακαλύψει!  

❖ Μελέτησε την ερμηνεία που παραθέτουμε και συζήτησε με τον εαυτό 
σου/ με φίλους σου/ μέσα στην ομάδα/πλήρωμα.  

❖ Πάρε πληροφορίες και υλικό και από τα άλλα πακέτα του Κλάδου.  

❖ Μίλα όποτε σου δίνεται η ευκαιρία με ανθρώπους γύρω σου, όμως 
ελέγχοντας την πηγή της πληροφορίας.  

❖ Κάνε συστηματική καταγραφή των πληροφοριών που σε 
ενδιαφέρουν.  

❖ Χώρισε τις πληροφορίες σε κατηγορίες για να μπορείς να ανατρέξεις 
σε αυτές.   

Και τώρα δημιούργησε ή μάλλον μεγαλούργησε!  

❖ Φτιάξε δικούς σου προσανατολισμούς με βάση τη φύση, ένα 
επάγγελμα μια δραστηριότητα, ότι γεννήσει το μυαλό σου και 
παρουσίασέ τους στο Σ.Ο., ή  

❖ Στήσε μια συνέντευξη πάνω σ’ ένα θέμα και αναζήτησε (μόνος ή με 
βοήθεια από την ομάδα) τον ειδικό που θα σου απαντήσει στα 
ερωτήματα που έθεσες  και παρουσίασέ το, ή  

❖ Φτιάξε μια συγκέντρωση με βάση το ερωτηματολόγιο 
ενδιαφερόντων και ενσωμάτωσε τη γνώση σ’ ένα παιχνίδι ομαδικό  
που θα ασχολείται με κάθε παίκτη χωριστά, ή  

❖ Ότι άλλο επιθυμείς και θέλεις να το μοιραστείς!  
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 Ρίξε μια ματιά εδώ & πάρε έμπνευση πριν 
 αποφασίσεις προσωπικά ή επαγγελματικά 

Η ομιλία του Steve Jobs στο πανεπιστήμιο Stanford των Η.Π.Α, σήμερα 
Διευθύνοντα Σύμβουλο και συνιδρυτή της Apple & της Pixar Animation 
Studios. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=6NQNz3Dg3mY 

 

Τι δεν σου είπαν στο σχολείο για τον επαγγελματικό προσανατολισμό του 
Σπύρου Μιχαλούλη, σύμβουλου επαγγελματικού προσανατολισμού από 
παλιότερη TEDx 

 
https://www.youtube.com/watch?v=fZi1f2OS7nU 

 

Το σχολείο, τα όνειρα και η ζωή μας από τον Σπύρο Κασιμάτη, 
εκπαιδευτικό & σύμβουλο ψυχικής υγείας | TEDxYouth@Academy 

 
https://www.youtube.com/watch?v=jih_Ga3r9gU 

 

Όλοι έχουμε τη δύναμη να δημιουργούμε λόγους & αιτίες για τις επιλογές 
μας και να γίνουμε οι συγγραφείς της ιστορίας της ζωής μας! Η 
φιλόσοφος Ρουθ Τσανγκ, μας βοηθά να βρούμε το δρόμο μας μέσα από 
δύσκολες επιλογές και να ανακαλύψουμε τον εαυτό μας 

 
http://sep4u.gr/14995/pos-na-kanoume-diskoles-epiloges-tedvideo-me-ellinikous-ipotitlous/ 

Δυο λόγια για την TEDx  

Τι είναι η TED και πώς ξεκίνησε, πώς συνδέεται με την εκπαίδευση και τι μπορούμε να 
μάθουμε από αυτό;  

Η TED είναι μια μη κερδοσκοπική οργάνωση αφιερωμένη στη διάδοση αξιόλογων ιδεών 
(Ideas Worth Spreading). Ξεκίνησε πριν από 30  περίπου χρόνια στην Καλιφόρνια και 
επεκτάθηκε μέχρι σήμερα σε ολόκληρο τον κόσμο.  

Τα αρχικά του προέρχονται από τις λέξεις Technology – Entertainment – Design, αν και 
πλέον η ατζέντα της εκδήλωσης περιλαμβάνει μια ευρύτερη θεματολογία, καθώς 
παρουσιάζονται ενδιαφέρουσες ιδέες ανεξάρτητα από τον τομέα εφαρμογής τους.   

https://www.youtube.com/watch?v=jih_Ga3r9gU
https://www.youtube.com/watch?v=fZi1f2OS7nU
http://sep4u.gr/14995/pos-na-kanoume-diskoles-epiloges-tedvideo-me-ellinikous-ipotitlous/
https://www.youtube.com/watch?v=6NQNz3Dg3mY
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 Ιδέες για Επιτροπές 
...με εφαρμογή στη συγκέντρωση, στην εκδρομή, στην κατασκήνωση.  

 1.    Φτιάξτε Ο.Ε. για να διερευνήσετε αν στον τόπο που θα πραγματοποιηθεί 
η κατασκήνωση υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον, σπάνιο ή και μοναδικό επάγγελμα 
και ασχοληθείτε με αυτό.  

 

 

 2.  Διερευνήστε τις δυνατότητες της ευρύτερης περιοχής που θα πραγματο-
ποιηθεί η κατασκήνωση και πραγματοποιήστε εργαστήρι για παιδιά δημοτικού 
& γυμνασίου σε σχέση με εναλλακτικές δραστηριότητες στη φύση & πιθανά 
μελλοντικά επαγγέλματα. Αξιοποιήστε για το σκοπό αυτό συνδυαστικά την 
τεχνολογία και τα νέα  μέσα, καθώς και τη γνώση τους παρελθόντος.  

  

 3.   Γίνετε αρχιτέκτονες τοπίου ενός ήδη υπάρχοντος κτιρίου / υπαίθριου 
χώρου. 

 

 4.  Η Εστία μου με άλλο μάτι: Σχεδιάστε & υλοποιήστε πράσινες παρεμβάσεις 
στο χώρο της Εστίας σας. Στη συνέχεια διοργανώστε εκδήλωση προβολής του 
έργου σας.  

 

 5.   Η κατασκηνωτικός χώρος με άλλο μάτι: συστήστε Ο.Ε. και κάντε τις 
παρεμβάσεις εκείνες στο χώρο της κατασκήνωσης που θα επιτρέψουν στους 
κατασκηνωτές να απολαύσουν στιγμές ξεκούρασης κατά τη διάρκεια της φιλο-
ξενίας τους στο χώρο. 
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 Υλικό από την συνάντηση Στελεχών,  
 Εκπαιδευτών, Κατασκηνωτών:  

Χρησιμοποιήστε σαν βάση την παρακάτω ενδεικτική λίστα επαγγελμάτων και 
αφιερώστε μια συγκέντρωση για να την εμπλουτίσετε όπως σας ταιριάζει.  Δείτε πως 
μπορεί να σχετίζονται κάποια επαγγέλματα μεταξύ τους και κυρίως πόση ποικιλία 
μπορεί να κρύβεται πίσω από μια  επαγγελματική  δραστηριότητα. Στη συνέχεια βρείτε 
το προφίλ των μελών της ομάδας σας και χωριστείτε ανάλογα με το προφίλ αυτό σε 
υποομάδες. Διαλέξτε την κατηγορία που σας ταιριάζει, δουλέψτε σχετικά και 
παρουσιάστε την στους άλλους! 

1. Απ’ ευθείας ενασχόληση με τη γη 

❖ Γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία,  δασοκομία, ανθοκομία, οινολογία κλπ   

❖ Βιολογική προσέγγιση προϊόντων γεωργίας, κτηνοτροφία, αλιείας, 
μελισσοκομίας  

❖ Παρεμβάσεις στη βιοποικιλότητα, εξόρυξη και εκμετάλλευση ορυκτών 
πόρων με ορθολογικό και περιβαλλοντικά αποδεκτό τρόπο   

❖ Διαχείριση οικοσυστημάτων και ειδικότερα δασών, λιμνών, ποταμών κ.ά. 

2. Βιομηχανία & κατασκευαστικός τομέας:  

❖ Κατασκευή προϊόντων με υλικά φιλικά προς το περιβάλλον   

❖ Κατασκευή πράσινων κτιρίων   

❖ Κατασκευή χώρων πρασίνου  

❖ Παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές   

❖ Διαχείριση/επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση απορριμμάτων  
και αποβλήτων κ.ά.  

3. Εμπόριο:  

❖ Διακίνηση προϊόντων, υπηρεσίες   

❖ Εμπόριο και διακίνηση των πράσινων προϊόντων   

❖ Ανάπτυξη υποδομών και υπηρεσιών για τη διακίνησή τους  
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4. Παροχή Υπηρεσιών:   

❖ Ψυχαγωγικού χαρακτήρα στη φύση   

❖ Συμβουλευτικού χαρακτήρα/  έρευνας π.χ. αειφόρος ανάπτυξη  

❖ Νομικού χαρακτήρα    

❖ Εφαρμογές διαδικασιών περιβαλλοντικής διαχείρισης και ελέγχου της 
παραγωγής 

❖ Διαδικασίες και μεθοδολογία πιστοποίησης   

❖ Τρόποι προβολής, μέθοδοι επικοινωνίας   

❖ Διαδικασίες εκπαίδευσης και κατάρτισης   

Σημαντικό βήμα που έχει ήδη γίνει:  

⁃ η δημιουργία ή και αναβάθμιση τμημάτων ΑΕΙ σχετικών με αυτούς 
τους τομείς, με μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων και εξειδικεύσεων.  
Ψάξτε σχετικά.   
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 Ενδεικτικές ιδέες για Δράσεις:   
Τι δυνατότητες προσφέρει ο τόπος μας;  

Διερευνώ, επισκέπτομαι, γνωρίζω καλύτερα,  μιλάω με επαγγελματίες & ειδικούς, 
αναλύω τα δεδομένα και τις δυνατότητες που μου προσφέρονται. 

Προσπαθώ να γνωρίσω  από κοντά και σε βάθος την επαγγελματική δραστηριότητα σε 
όλη της την έκταση ή σε όλα της τα στάδια & δοκιμάζω να συμμετέχω  σε όσο 
μεγαλύτερο μέρος της διαδικασίας μπορώ.  

Μερικά παραδείγματα:  

1. Μονάδα μανιταριών 

❖ Κάνουμε μια βόλτα στο βουνό για να  γνωρίσουμε τα είδη μανιταριών της 
περιοχής.  

❖ Τα φωτογραφίζουμε και ψάχνουμε σε σχετικό βιβλίο ή στο διαδίκτυο 
σχετικές πληροφορίες.  

❖ Προσέχουμε το εξής: Όλα τα μανιτάρια τρώγοντα, όμως κάποια μόνο μια 
φορά! Κάποια είδη είναι τόσο δηλητηριώδη που προκαλούν τον θάνατο και 
μοιάζουν με άλλα που είναι εντελώς άκακα.  

❖ Αν αποφασίσουμε να συλλέξουμε για να τα φάμε θα πρέπει να έχουμε 
εξασφαλίσει ότι τα συγκεκριμένα μανιτάρια τρώγονται.  

❖ Ειδικοί γεωλόγοι ασχολούνται με  τα μανιτάρια και υπάρχουν πολλοί 
σύλλογοι ειδικά στην Β. Ελλάδα που ασχολούνται με αυτό το αντικείμενο. 

Ίσως να  μπορούν να μας παρέχουν απαραίτητες πληροφορίες ή να μας 
συνοδεύσουν σε κάποια βόλτα μας και να μας μιλήσουν για τα τοπικά 
μανιτάρια (δεν φυτρώνουν όλα τα είδη σε όλα τα μέρη) τον τρόπο 
αποξήρανσής και  μαγειρέματος τους. 

2. Ιχθυοκαλλιέργειες – Οστρακοκαλλιέργειες 

❖ Γνωρίζουμε τη διαδικασία εκτροφής ψαριών, μυδιών κλπ, τη 
μεταποίηση τους σε προϊόν για το ράφι των S/M.  

❖ Επαφή με το λιμεναρχείο για το νομοθετικό πλαίσιο και τις διαδικασίες 
ελέγχου.  

Αντίστοιχα με τμήματα Αλιείας των Περιφερειών – ιχθυολόγοι για την 
προστασία- καταστροφή των αλιευτικών ειδών.  
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3. Μελισσοκομία 

❖ Παρακολούθηση της διαδικασίας παραγωγής και τυποποίησης των 
προϊόντων, διατροφική αξία, δίκτυα διανομής, τρόποι προώθησης, 
διανομής κλπ…  

4. Γεωπονία 

❖ Δημιουργία λαχανόκηπου, δράση με διάρκεια, φύτεψε κι εσύ το σπόρο 
σου.  

5. Γεωπονία & φαρμακευτική 

❖ Σκευάσματα & φυτικά προϊόντα αντί συμβατικών φαρμάκων, 
ομοιοπαθητικά σκευάσματα.   

6. Αγροτοτουρισμός 

❖ Γρήγορα αναπτυσσόμενος  τομέας με  πολλούς υποστηρικτές. 

❖ Προσφορά εργασίας στις εγκαταστάσεις, συμμετοχή σε δράσεις.  

7. Εκτροφεία-εκπαιδευτήρια αλόγων ή σκύλων 

❖ Επίσκεψη σε τέτοιες μονάδες για ενημέρωση σχετικά με την εκπαίδευση 
των ανθρώπων που ασχολούνται με την εκπαίδευση ζώων για θεραπείες 
ατόμων με ειδικές ανάγκες ή για ζώα οδηγούς ΑΜΕΑ ή ακόμα επαφή 
ανθρώπου ζώου ως μέσο για την  αποκατάσταση τραυματισμών.  
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 Συνεντεύξεις με θέμα:  
 «Έχοντας τη Φύση... Εργοδότη!»  

Πήραμε για σένα κάποιες συνεντεύξεις από ανθρώπους που ασχολούνται επαγ-
γελματικά με τη φύση διαλέγοντας κάποια επαγγέλματα που αρχικά μοιάζουν συνηθι-
σμένα, διαφοροποιούνται όμως στην ειδίκευση.  

Οι άνθρωποι μας μίλησαν με βάση την προσωπική τους εμπειρία. 

1. Αρχιτέκτονας τοπίου / Landscape Designer   ή αλλιώς πως μπορείς να 
συνενώσεις τη φύση γύρω σου με το χώρο που ζεις! Νίκος Χαρίτος  

2. Δικηγόρος με κατεύθυνση «δίκαιο του Περιβάλλοντος και δασική 
προστασία». Ιωάννα Χατζοπούλου  

3. Εκπαιδευτής σκι βουνού. Αρετή Κατσιμεντέ   

4. Σπηλαιολογία 
Η σπηλαιολογία ως κλάδος  της γεωλογίας, δεν υπάρχει στην Ελλάδα 
τουλάχιστον σαν αυτόνομο επάγγελμα, όμως υπάρχει σε συνδυασμό με τη 
γεωλογία!  

Ακολουθούν 2 παρουσιάσεις με διαφορετικό στυλ:  

 1.   Ελληνική Σπηλαιολογική Εταιρία - Παρουσίαση και εισαγωγή 
στην έννοια της επιστήμης της  σπηλαιολογίας 

 
https://www.youtube.com/watch?v=2YH0twJ98e4 

 
 2.   ΣΠΕΛΕΟ-  Συναρπαστικό video διείσδυσης σε σπηλαιοβάραθρο 

 
https://www.youtube.com/watch?v=94Z7CKSb3ss 

  

https://www.youtube.com/watch?v=2YH0twJ98e4
https://www.youtube.com/watch?v=94Z7CKSb3ss
https://www.youtube.com/watch?v=94Z7CKSb3ss
https://www.youtube.com/watch?v=2YH0twJ98e4
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1. Landscape Design – Αρχιτεκτονική Τοπίου 

Ο Νίκος Χαρίτος καταξιωμένος αρχιτέκτονας μας μιλά για τον ιδιαίτερο και σχετικά 
νέο κλάδο της αρχιτεκτονικής που ορίζεται ως αρχιτεκτονική τοπίου.  

Νίκο μίλησε μας λίγο για τη σημασία του όρου και το πλαίσιο στο οποίο κινείται ένας 
αρχιτέκτονας τοπίου.  
Αρχιτεκτονική τοπίου είναι η ενασχόληση με την οποία δημιουργούμε τον υπαίθριο 
χώρο μέσα στον οποίο ζούμε. Είναι κάτι που συμβαίνει ακολουθώντας την ίδια 
λογική που ακολουθούμε  όταν δημιουργούμε τον κλειστό χώρο (κτίριο) μέσα στον 
οποίο ζούμε και που ορίζεται ως αρχιτεκτονική. Στην αρχιτεκτονική τοπίου λοιπόν 
δημιουργούμε τον υπαίθριο χώρο μέσα σε ένα διαμορφωμένο περιβάλλον, όπως για 
παράδειγμα μια αυλή, έναν κήπο, δηλαδή ένα δημόσιο ή ιδιωτικό χώρο οποιου-
δήποτε μεγέθους.   

Το πλαίσιο στο οποίο κινούμαστε μας φέρνει σε άμεση επαφή με τη φύση όταν ένας 
σχεδιασμένος υπαίθριος χώρος περιλαμβάνει χλωρίδα ενδημική (του τόπου που 
αναφερόμαστε κι όχι εισαγωγής) ή μη και πρόκειται για μια σημαντική επαφή. Ο 
λόγος είναι απλός... αν ο υπαίθριος χώρος είναι σωστά σχεδιασμένος τότε κάνει 
τον άνθρωπο, όπως άλλωστε κι ένα καλοσχεδιασμένο κτίριο, να νοιώθει όμορφα 
γιατί καλύπτει σφαιρικά τις ανάγκες του!  

Τι σε έκανε να διαλέξεις μια τέτοια κατεύθυνση;  
Η αγάπη για το σχεδιασμό του χώρου, η ανάγκη να δημιουργώ συνθήκες μέσα στις 
οποίες ο χρήστης θα αισθάνεται όμορφα, άνετα και χαλαρά, ανακουφισμένος λίγο 
από την καθημερινότητα. Όπως είπα και πριν με τον ίδιο τρόπο που ένα καλο-
σχεδιασμένο κτίριο βοηθά σε αυτό, με τον ίδιο τρόπο το πετυχαίνει και ο περι-
βάλλον χώρος.   

Πού – πώς μπορεί κανείς να σπουδάσει;  
Στην Ελλάδα χρειάζεται αρχικά πτυχίο από σχολή αρχιτεκτονικής, στο εξωτερικό 
μπορεί να γίνει και απευθείας. Μια απλή αναζήτηση στο διαδίκτυο βγάζει ένα σωρό 
αποτελέσματα για παράδειγμα:  

https://www.bachelorsportal.com/disciplines/263/landscape-architecture.html  

Πες μας ποιο θεωρείς το πιο δυνατό σημείο του επαγγέλματος;  
Ενώ σε ότι άλλο έχει σχέση  με τη φύση καλείται ο άνθρωπος να πάει σ’ εκείνην, το 
δικό μας στοίχημα είναι να φέρουμε τη φύση στον άνθρωπο. Στα μέτρα του 
ανθρώπου με κάθε έννοια... από πλευράς χώρου, τόπου, κόστους κλπ αυτό είναι 
μεγάλη πρόκληση! Επίσης πολύ ουσιαστική θεωρώ την καινούρια τάση που μας ζητά 
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να παλεύουμε τώρα πια για μηδενικό ενεργειακό αποτύπωμα, αλλά και για την 
ενσωμάτωση της τοπικής χλωρίδας στα τοπία που δημιουργούμε με πολύ καλύτερα 
αποτελέσματα για τους χρήστες.  

Και το πιο άχαρο ή κουραστικό σημείο της;   
Εξαιρώντας  οτιδήποτε άχαρο θα μπορούσε να αναφέρει κανείς σε σχέση με  τη 
γραφειοκρατία, αυτό σχετίζεται με τους νόμους του κράτους που κάποτε 
δημιουργούν δυσκολίες αλλά είναι  κι αυτό μέρος του πλαισίου μέσα στο οποίο 
κινούμαστε, το επάγγελμα  μόνο άχαρο δεν είναι… έχει τόσα σημεία δημιουργίας  
που ακόμα και κάτι δύσκολο ή τετριμμένο μπορεί να μεταμορφωθεί  σε έργο 
απίθανο!   

Πες μας 3 πράγματα που θα μπορούσε να κάνει ένας νέος για να γνωρίσει το 
επάγγελμα αυτό;  
Ας κάνουμε λοιπόν 3 βήματα:   

1ο βήμα: πάω μια βόλτα στην πόλη μου και καταγράφω  πως διαχειρίζονται ο 
ηλιασμός και η ύδρευση. Δηλαδή πως λειτουργεί το νερό και το φυσικό φως 
μέσα σε αυτήν. Επισκέπτομαι εξωτερικού σχεδιασμένους χώρους π.χ. πάρκα, 
πλατείες, δημόσιους ή ιδιωτικούς κήπους και ψάχνω να βρω πως ή αν 
συνδιαλέγονται κτίρια με φυτά.  

2ο βήμα: Τώρα που άρχισα να συνειδητοποιώ τη συμβαίνει εδώ που μένω 
συνεχίζω με αναζήτηση στο διαδίκτυο. Ψάχνω να βρω που έχουν διαχειριστεί 
την ίδια ανάγκη άλλοι τόποι, εντός και εκτός Ελλάδας.  

Αθήνα: Εθνικός κήπος, Ίδρυμα Στ. Νιάρχος, ο περιβάλλον χώρος της 
Ακρόπολης,  στη Βαρκελώνη, στο Παρίσι αλλά ιδιαίτερα στην Ιαπωνία η 
αρχιτεκτονική τοπίου έχει τεράστιο παρελθόν!  

3ο βήμα: συναντώ έναν αρχιτέκτονα τοπίου και συζητώ μαζί του ή ψάχνω 
γραφεία που εξειδικεύονται και κοιτώ τη δουλειά τους.  

Τολμώ να πω, πως η διαδικασία αυτή είναι πανέμορφη και χωρίς τέλος, διότι τελικά 
η δουλειά αυτή διερευνά τη σχέση του ανθρώπου με το χώρο, την ίδια τη φύση, τον 
πλανήτης μας που αξίζει  να ξαναπρασινίσει!  

Νίκο σε ευχαριστούμε πολύ για τις «πράσινιες»  πληροφορίες που μας έδωσες και για 
το χρόνο σου! 
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2. Δικηγόρος με κατεύθυνση «δίκαιο του Περιβάλλοντος και δασική 
προστασία». 

Η Ιωάννα Χατζοπούλου μας μιλά για τον πολύ νευραλγικό κλάδο της δικηγορίας με 
κατεύθυνση ένα από τα πιο καυτά προβλήματα της εποχής μας, το περιβάλλον.  

Ιωάννα, εξήγησέ μας  τι  σημαίνει νομικός με κατεύθυνση «δίκαιο του Περιβάλλοντος  
και δασική προστασία»;  
To δίκαιο περιβάλλοντος αποτελεί επιμέρους κλάδο του Δίκαιου και ειδικότερα 
του Δημόσιου Διοικητικού Δικαίου και αποτελείται από κανόνες τις Εθνικής, 
Κοινοτικής (Κανονισμοί και Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης) και Διεθνούς 
Νομοθεσίας που έχουν ως αντικείμενο την προστασία και διαχείριση του 
περιβάλλοντος, είτε του φυσικού (βασικό στοιχείο του οποίου αποτελούν τα δασικά 
οικοσυστήματα), είτε του πολιτιστικού (στο οποίο υπάγονται τα μνημεία, αρχαία και 
νεότερα, οι ιστορικοί τόποι, τα στοιχεία της λαογραφίας κλπ.).  

Πού και πώς μπορεί κανείς να εξειδικεύσει τις νομικές τους σπουδές;   
Νομικός με κατεύθυνση στο Δίκαιο Περιβάλλοντος είναι εκείνος ο οποίος έχει 
εξειδικευτεί στο συγκεκριμένο κλάδο του Δικαίου. Επομένως προϋπόθεση είναι το 
πτυχίο νομικής και στη συνέχεια η εξειδίκευση προκύπτει είτε με την εκπόνηση 
διδακτορικής ή μεταδιδακτορικής διατριβής στο αντικείμενο αυτό, είτε με την 
παρακολούθηση σχετικών μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών που εκπο-
νούνται από Ελληνικά (όπως το Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου), 
ή από ξένα Πανεπιστήμια.  

Ποιά είναι η εφαρμογή μιας τέτοιας εξειδίκευσης, που μπορεί να φανεί χρήσιμος ένας 
νομικός περιβάλλοντος;  
Η εξειδίκευση ενός νομικού στον συγκεκριμένο κλάδο του δικαίου διευρύνει σημα-
ντικά τις επαγγελματικές του προοπτικές και δυνατότητες. Συγκεκριμένα ο εξει-
δικευμένος στο Δίκαιο Περιβάλλοντος νομικός είναι σε θέση:   

⁃ να αναλάβει ως δικηγόρος το χειρισμό σχετικών υποθέσεων   
⁃ να απασχοληθεί ως νομικός σύμβουλος στον ιδιωτικό τομέα (π.χ. σε εταιρείες 

με αντικείμενο την σύνταξη περιβαλλοντικών μελετών ή σε περιβαλλοντικά 
σωματεία, όπως το WWF, ή η Greenpeace)   

⁃ να προσληφθεί στο Δημόσιο Τομέα π.χ. στο Υπουργείο Περιβάλλοντος ή σε 
περιφερειακές Υπηρεσίες με αρμοδιότητες στην προστασία του περιβάλλοντος 
ως μόνιμος υπάλληλος   

⁃ να παρέχει νομικές υπηρεσίας στο Δημόσιο (Yπουργείο Περιβάλλοντος) ως 
εξειδικευμένος δικηγόρος με σχέση έμμισθης εντολής   
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⁃ να απασχοληθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ως Εμπειρογνώμονας στη Γενική 
Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  

⁃ να σπουδάσει στην Εθνική Σχολή Δικαστών (διοικητική κατεύθυνση) και να 
απασχοληθεί ως δικαστής στο αρμόδιο για την εκδίκαση των περιβαλλοντικών 
υποθέσεων Ε’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας   

⁃ να εργαστεί στον ακαδημαϊκό χώρο (διδασκαλία του αντικειμένου στο 
Πανεπιστήμιο, σε προγράμματα προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών σπουδών της 
Νομικής Σχολής ή και άλλων Σχολών, όπως η Δασολογία, η Γεωπονική, το 
Πολυτεχνείο), εφόσον διαθέτει διδακτορικό τίτλο σπουδών, συγγραφική 
δραστηριότητα και ενεργό δικηγορία στο αντικείμενο  

Τι σε έκανε να διαλέξεις τη συγκεκριμένη κατεύθυνση;  
Ο λόγος για τον οποίο επέλεξα τη συγκεκριμένη κατεύθυνση ήταν το επιστημονικό 
μου ενδιαφέρον για το αντικείμενο της νομοθετικής προστασίας του 
περιβάλλοντος και το γεγονός ότι αποτελεί νευραλγικό και επίκαιρο τομέα, που 
προσφέρει πολλές επαγγελματικές προοπτικές.      

Ιωάννα σε ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σου και τις πολύτιμές πληροφορίες που 
μας έδωσες.  

3. Εκπαιδευτής σκι βουνού  

Η Αρετή Κατσιμεντέ μας μιλά για μια πολύ γοητευτική αλλά απαιτητική διδασκαλία 
όχι σε τάξη αλλά στις πλαγιές ενός χιονισμένου βουνού!  

Αρετή τι σε έκανε να γίνεις δασκάλα σκι βουνού;  
Κάνε εικόνα μια βουνοκορφή όταν ο ήλιος ανατέλει και δίνει στον ουρανό αυτό το 
πανέμορφο ροζ που λες είναι φωτοσοπιασμένο δεν μπορεί... πρόσθεσε σε αυτό ένα 
χιονισμένο τοπίο και μια πλαγιά άδεια από κόσμο να σε προσκαλεί να την 
«τσουλήσεις» με ταχύτητα! Σου απαντάω;   

Ναι φυσικά μου απαντάς, αλλά τι γίνεται όταν το πανέμορφο τοπίο γεμίσει 
ανθρώπους;  
Τότε γεμίζει η εικόνα, ομολογώ όχι πάντοτε ευχάριστα, όμως γίνεται πιο 
ενδιαφέρουσα γιατί σου προσφέρει άλλες προκλήσεις..  
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Δηλαδή;  
Η ελευθερία της μοναξιάς γίνεται απαιτητική κατάβαση αποφυγής εμποδίων και 
προσφέρει πεδίο διδασκαλίας!   

Πού και πώς μπορεί κανείς να σπουδάσει;  
Γυμναστική ακαδημία, και επιλογή αθλήματος στη συνέχεια. Εγώ διάλεξα το σκι 
βουνού γιατί ήμουν εξοικειωμένη από μικρή και γιατί μου αρέσει πολύ η φύση, αλλά 
σημαντικό πιστεύω στοιχείο είναι ότι δε φοβάμαι την κακουχία ούτε και το κρύο, 
μη σου πω το προτιμώ, δεν αντέχω τη ζέστη...   

Επαγγελματικά και πρακτικά, τι σημαίνει να είναι κάποιος δάσκαλος σκι;  
 Αρχικά σημαίνει ότι έχει αποφασίσει να μη ζήσει στην Αθήνα! Διαλέγει μια περιοχή 
κοντά σε βουνό με χιονοδρομικό και είναι έτοιμος να ξυπνάει χάραμα, να φοράει τις 
μπότες τους ως τις 15.00 και να κοιμάται νωρίς το βράδυ. Επίσης επειδή στην 
Ελλάδα τουλάχιστον η σεζόν είναι μικρή, αυτό σημαίνει  πως τους υπόλοιπους 
μήνες θα χρειαστεί να βρει μια άλλη δουλειά. Εκτός αν θελήσει να φύγει από την 
Ελλάδα και να δουλέψει σε παγετώνα!  

Πως είναι κατά τη γνώμη σου ένας καλός δάσκαλος σκι;  
Θα σου απαντήσω με ερώτηση. Πότε λέμε πως κάποιος είναι καλός δάσκαλος; 
Πιστεύω ότι ένας καλός δάσκαλος κτίζει αρχικά την επαφή με το μαθητή του. Στη 
συνέχεια βρίσκει τον τρόπο να δείξει στο μαθητή με τον τρόπο που εκείνος μπορεί 
να το καταλάβει , άρα όσοι οι μαθητές τόσοι και οι τρόποι που λέει ο λόγος, αυτό 
που θέλει να του πει. Υπομονή  - επιμονή - ενθάρρυνση είναι για μένα το 3πτυχο της 
επιτυχίας!    

Πες μας 3 πράγματα που θα μπορούσε να κάνει κάποιος για να έρθει πιο κοντά στο 
επάγγελμά σου. 
Αρχικά ξεκινά να ανεβαίνει στα χιονοδρομικά για να δει από κοντά τη διαδικασία. 
Βρίσκει έναν δάσκαλο, κάνει ένα μάθημα ή ακόμα γράφεται σε μια ομοσπονδία 
χιονοδρομίας π.χ. ΕΟΣ Αθηνών και ακολουθεί το πρόγραμμα. Όλα θέλουν χρόνο και 
αφοσίωση ειδικά οτιδήποτε έχει να κάνει με αθλητισμό.  Η χαρά και η ευεξία  που 
σου προσφέρει η επαφή με τη φύση είναι καταπληκτική ανταμοιβή κάτι σαν 
ελιξίριο!  

Αρετή σε ευχαριστούμε πολύ για τις όμορφες εικόνες, ελπίζω να σε συναντήσουμε 
στα βουνά! 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Ερωτηματολόγιο ενδιαφερόντων κατά Holland (Δραστηριότητες) 

(σημείωσε τα ενδιαφέροντά σου και στη συνέχεια συμβουλέψου τη θεωρία του Holland  
για να βρεις τον τύπο των ενδιαφερόντων σου) 

Στους παρακάτω πίνακες, σημείωσε την προτίμησή σου για όλες τις προτάσεις. 

Π  Μου  
αρέσει 

Δεν  
μου αρέσει 

1. Να επισκευάζω ηλεκτρικές συσκευές    

2. Να επισκευάζω αυτοκίνητα    

3. Να επισκευάζω διάφορα μηχανήματα    

4. Να ασχολούμαι με ξυλο-κατασκευές    

5. Να παρακολουθώ τεχνολογικά μαθήματα    

6. Να παρακολουθώ μαθήματα μηχανολογικού σχεδίου    

7. Να παρακολουθώ μαθήματα για κατασκευές με ξύλο    

8. Να παρακολουθώ μαθήματα μηχανολογίας για 
αυτοκίνητα  

  

9. Να είμαι βοηθός ενός καταξιωμένου μηχανικού    

10. Να δουλεύω στο ύπαιθρο    

11. Να χρησιμοποιώ μηχανές και εργαλεία    

Συνολικός αριθμός «Μου αρέσει»    

ΕΡ 
Μου  

αρέσει 
Δεν  

μου αρέσει 
1. Να διαβάζω επιστημονικά βιβλία ή περιοδικά    

2. Να εργάζομαι σ’ εργαστήριο    

3. Να συμμετέχω σ’ ένα επιστημονικό πρόγραμμα    

4. Να ελέγχω εμπειρικά μια επιστημονική θεωρία    

5. Να ασχολούμαι με πειράματα χημείας    

6. Να εφαρμόζω τα μαθηματικά σε πρακτικά προβλήματα    

7. Να παρακολουθώ μαθήματα Φυσικής    

8. Να παρακολουθώ μαθήματα Χημείας    

9. Να παρακολουθώ μαθήματα Μαθηματικών    

10. Να παρακολουθώ μαθήματα Βιολογίας    

11. Να διαβάζω μυθιστορήματα επιστημονικής φαντασίας    

Συνολικός αριθμός «Μου αρέσει»    
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ΚΑ 
Μου  

αρέσει 
Δεν  

μου αρέσει 
1. Να σχεδιάζω ή να ζωγραφίζω    

2. Να σχεδιάζω έπιπλα, ρούχα ή αφίσες    

3. Να συμμετέχω σε μουσικό συγκρότημα ή ορχήστρα    

4. Να μαθαίνω ένα μουσικό όργανο    

5. Να ζωγραφίζω πορτραίτα (ή να σχεδιάζω)    

6. Να γράφω διηγήματα ή θεατρικά έργα    

7. Να παρακολουθώ μαθήματα τέχνης    

8. Να συνθέτω μουσική    

9. Να δουλεύω με κάποιον καταξιωμένο ζωγράφο, 
συγγραφέα ή γλύπτη  

  

10. Να συμμετέχω σε παραστάσεις    

11. Να διαβάζω ποίηση ή λογοτεχνία ή σχετικά με αυτά τα 
θέματα άρθρα  

  

Συνολικός αριθμός «Μου αρέσει»    

 

Κ 
Μου  

αρέσει 
Δεν  

μου αρέσει 
1. Να γνωρίζω σημαντικούς εκπαιδευτές ή θεραπευτές    

2. Να διαβάζω βιβλία και άρθρα κοινωνιολογικού 
περιεχομένου  

  

3. Να δουλεύω για φιλανθρωπικούς σκοπούς και ιδρύματα    

4. Να βοηθώ τους συνανθρώπους μου να επιλύουν τα 
προσωπικά τους προβλήματα  

  

5. Να μελετώ θέματα σχετικά με την εφηβική 
εγκληματικότητα  

  

6. Να διαβάζω βιβλία και άρθρα ψυχολογίας    

7. Να παρακολουθώ μαθήματα (ή σεμινάρια) με θέμα τις 
ανθρώπινες σχέσεις  

  

8. Να διδάσκω στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση    

9. Να δουλεύω με ειδικές ομάδες πληθυσμού    

10. Να εκπαιδεύω ενήλικες    

11. Να δουλεύω εθελοντικά    

Συνολικός αριθμός «Μου αρέσει»    
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ΕΠ 
Μου  

αρέσει 
Δεν  

μου αρέσει 
1. Να μαθαίνω τεχνικές για την επιτυχία μιας επιχείρησης    

2. Να διευθύνω μια δική μου επιχείρηση    

3. Να παρακολουθώ σεμινάρια για πωλήσεις    

4. Να συμμετέχω σε σεμινάρια διοίκησης επιχειρήσεων    

5. Να υπηρετώ σαν ανώτερος υπάλληλος σε μια ομάδα    

6. Να επιβλέπω τη δουλειά άλλων    

7. Να γνωρίζω σημαντικά στελέχη και ηγέτες    

8. Να καθοδηγώ μια ομάδα για την επίτευξη ενός σκοπού    

9. Να συμμετέχω σε μια πολιτική εκστρατεία    

10. Να έχω ρόλο Οργανωτικού ή Επιχειρησιακού 
Συμβούλου  

  

11. Να διαβάζω άρθρα  επιχειρησιακού περιεχομένου    

Συνολικός αριθμός «Μου αρέσει»    

 

Ο/Δ Μου  
αρέσει 

Δεν  
μου αρέσει 

1. Να συμπληρώνω έντυπα δηλώσεων στην εφορία    

2. Να κάνω μαθηματικές ή λογιστικές πράξεις    

3. Να χειρίζομαι υπολογιστές ή μηχανές γραφείου    

4. Να κρατώ λεπτομερή αρχεία εσόδων / εξόδων    

5. Να οργανώνω συστήματα αρχειοθέτησης    

6. Να παρακολουθώ μαθήματα Λογιστικής    

7. Να παρακολουθώ μαθήματα Εμπορικών Μαθηματικών    

8. Να κρατώ κατάλογο προϊόντων και εξοπλισμού    

9. Να ελέγχω έγγραφα για τυχόν λάθη ή παραλείψεις    

10. Να ενημερώνω αρχεία    

11. Να εργάζομαι σε δουλειά γραφείου    

Συνολικός αριθμός «Μου αρέσει»    

 

Σε ποιες ομάδες Δραστηριοτήτων έχεις τα πιο πολλά «Μου αρέσει»;  
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Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ HOLLAND  

Πρακτικός (Ρεαλιστικός) (Π) - "The Do-ers" (R)   

❖ Του αρέσει να εργάζεται με εργαλεία, αντικείμενα, μηχανές ή ζώα.  

❖ Αναπτύσσει δεξιότητες σε χειρωνακτικές, μηχανικές, γεωργικές και/ή 
ηλεκτρολογικές εργασίες.  

❖ Προτιμά επαγγέλματα που σχετίζονται με την κατασκευή ή επισκευή 
πραγμάτων.  

❖ Έχει την τάση να είναι προσγειωμένος και πρακτικός.  

Ενδεικτικά επαγγέλματα  
Αρτοποιός, βοηθός οδοντιάτρου, γεωργός, δασοκόμος, ηλεκτρολόγος, ηλεκτρολόγος 
μηχανικός, κοσμηματοπώλης, μεταλλουργός, μηχανολόγος μηχανικός, ξυλουργός, οδηγός 
λεωφορείου, οξυγονοκολλητής, οπτικός, πυροσβέστης, τεχνικός εργαστηρίου, υδατο-
καλλιεργητής, υδραυλικός, ωκεανογράφος. 

Ερευνητικός (ΕΡ) - "The Thinkers" (I)   

❖ Του αρέσει να παρατηρεί, να μαθαίνει, να ερευνά, να αναλύει, να αξιολογεί και 
να επιλύει προβλήματα.  

❖ Του αρέσουν δραστηριότητες που αφορούν τις επιστήμες της βιολογίας και της 
φυσικής.  

❖ Αναπτύσσει ικανότητες στα μαθηματικά και στις θετικές επιστήμες.  

❖ Προτιμά επαγγέλματα σε επιστημονικούς και ιατρικούς κλάδους.  

❖ Χαρακτηρίζεται από περιέργεια, φιλομάθεια και ανεξαρτησία.   

Ενδεικτικά επαγγέλματα   
Αγρονόμος, ανθρωπολόγος, αρχαιολόγος, βιοχημικός, βιολόγος, γεωγράφος, γεωλόγος, 
ειδικός μάνατζμεντ, ειδικός, μάρκετινγκ, μαθηματικός, μετεωρολόγος, μηχανικός Η/Υ, 
οικονομολόγος, πολιτικός μηχανικός, προγραμματιστής, σχεδιαστής ιστοσελίδων, φαρμα-
κοποιός, χαρτογράφος, χημικός, χημικός μηχανικός, ψυχολόγος.  
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Καλλιτεχνικός (ΚΑ) - "The Creators" (A)   

❖ Του αρέσουν οι δημιουργικές δραστηριότητες έξω από τα συνηθισμένα.  

❖ Αναπτύσσει δεξιότητες στις γλώσσες, στις τέχνες, στη μουσική και στο θέατρο.  

❖ Προτιμά επαγγέλματα που προϋποθέτουν τη χρήση δημιουργικών ταλέντων.  

❖ Έχει την τάση να είναι δημιουργικός και με ελεύθερη σκέψη.   

Ενδεικτικά επαγγέλματα   
Αρχιτέκτονας, δημοσιογράφος, διακοσμητής εσωτερικών χώρων, διαφημιστής, ενδυμα-
τολόγος, ηθοποιός, μουσειολόγος, μουσικός, συγγραφέας, σχεδιαστής μόδας, φωτογράφος, 
χορευτής, χορογράφος.  

Κοινωνικός (Κ) - "The Helpers" (S)   

❖ Του αρέσουν δραστηριότητες που αφορούν την πληροφόρηση, τη διδασκαλία 
και την παροχή βοήθειας σε ανθρώπους.  

❖ Αναπτύσσει την ικανότητα να εργάζεται με ανθρώπους.  

❖ Προτιμά δουλειές όπως η διδασκαλία, η περίθαλψη και η συμβουλευτική.  

❖ Έχει την τάση να είναι εξυπηρετικός και φιλικός.   

Ενδεικτικά επαγγέλματα   
Αθλητής, αστυνομικός, βοηθός ιατρικού εργαστηρίου, γιατρός, δάσκαλος, διαιτολόγος, 
εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής, καθηγητής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κοινωνικός 
λειτουργός, λογοθεραπευτής, νηπιαγωγός, νοσοκόμος, οδοντίατρος, προπονητής, σύμ-
βουλος προσανατολισμού, ψυχολόγος.  

Επιχειρηματικός (ΕΠ) - "The Persuaders" (E)   

❖ Του αρέσουν δραστηριότητες που επιτρέπουν την καθοδήγηση ή την άσκηση 
επιρροής σε άλλους ανθρώπους.  

❖ Αναπτύσσει ικανότητες ηγεσίας, πειθούς και άλλες σημαντικές διαπροσωπικές 
δεξιότητες.  

❖ Έχει την τάση να είναι φιλόδοξος, εξωστρεφής, δυναμικός και με 
αυτοπεποίθηση.   
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Ενδεικτικά επαγγέλματα   
Αεροσυνοδός, ασφαλιστής, διευθυντής ξενοδοχειακής μονάδας, δικηγόρος, κτηματο-
μεσίτης, μηχανικός παραγωγής και διοίκησης, μπάρμαν, οικονομολόγος, πωλητής/υπεύ-
θυνος πωλήσεων, ταξιδιωτικός πράκτορας, υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων, χρηματιστής.  

Συμβατικός (Ο/Δ) - "The Organizers" (C)   

❖ Του αρέσουν δραστηριότητες που απαιτούν την οργάνωση των πληροφοριών 
με σαφή και μεθοδικό τρόπο.  

❖ Αναπτύσσει δεξιότητες οργάνωσης, εργασίας γραφείου και αριθμητικής.  

❖ Έχει την τάση να είναι υπεύθυνος, αξιόπιστος και προσανατολισμένος στη 
λεπτομέρεια.   

Ενδεικτικά επαγγέλματα   
Βιβλιοθηκονόμος, γραμματέας, ελεγκτής ποιότητας, εσωτερικός ελεγκτής, λογιστής, 
οικονομικός αναλυτής, ταμίας, υπεύθυνος ασφαλείας, χειριστής Η/Υ. 
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Περιεχόμενα:   

❖ Αντί προλόγου 

❖ Σκοπός του θέματος  

❖ Στόχος του θέματος  

❖ Ας ορίσουμε το πλαίσιο του πακέτου 

⁃ Προστασία της Φύσης και του Περιβάλλοντος 

⁃ Προστασία από τη Φύση - Πολιτική Προστασία  

⁃ Και πώς συνδέεται η προστασία της φύσης, η 
προστασία από τη φύση και ο ακτιβισμός μεταξύ τους;  

❖ Ρίξε μια ματιά εδώ & πάρε έμπνευση  

❖ Ιδέες για Επιτροπές με εφαρμογή στη 
συγκέντρωση/στην εκδρομή/στην κατασκήνωση  

❖ Συνεντεύξεις με θέμα: “Εθελοντές για τη Φύση”!  

❖ Παράρτημα Α:  Το φαγητό σου  

❖ Παράρτημα Β:  Εντόπισε και κατάγραψε παλιούς μύλους  
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Αντί προλόγου...   

 

 

“Leave this world a little better  

than you found it.” 

Robert Baden-Powell 

 

 

“Άσε τον κόσμο αυτό λίγο καλύτερο  

από ότι τον βρήκες.” 

Ρόμπερτ Μπέιντεν Πάουελ   
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Σκοπός του θέματος   

Ο Σκοπός του πακέτου αυτού είναι να σε ωθήσει σε κινητοποίηση και 
δράση σε σχέση με θέματα προστασίας της φύσης και της προστασίας από 
τη Φύση, δηλαδή την Πολιτική Προστασία.  

Έτσι, αν το αποφασίσεις θα μάθεις για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει 
ο πλανήτης, πως επιδρά η καθημερινή μας ζωή στον πλανήτη μας, τι 
κινδύνους αντιμετωπίζουμε, θα διευρύνεις τους  ορίζοντές σου και εσύ 
αποφασίζεις πώς και πότε θα να κινητοποιηθείς προς την λύση!   

Ψάξε μέσα σου και σκέψου τι σε ενδιαφέρει.  

Μάθε για αυτό όσα περισσότερα μπορείς.   

Σκέψου τι μπορείς να κάνεις εσύ.   

Κάνε το συστηματικά.   

Κινητοποίησε τους γύρω σου.    

Βρες τη δική σου συντεταγμένη και άφησε το δικό σου στιγμα!  
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Στόχος του θέματος   
Όταν ολοκληρώσεις την ενασχόλησή σου με το αντικείμενο αυτό, ασφαλώς ανάλογα με 
το χρόνο και την ενέργεια που θα διαθέσεις, θα έχεις καταφέρει να ακουμπήσεις, 
κατακτήσεις ή και υπερκαλύψεις τα σημεία των στόχων και υποστόχων που αναφέρο-
νται πιο κάτω. Θα έχεις καταφέρει: 

❖ Να γνωρίσεις τι προβλήματα αντιμετωπίζει ο πλανήτης, τι απειλεί 
τη φύση και το περιβάλλον.  

❖ Να μπορείς να συμβάλεις στην προστασία της φύσης και του 
περιβάλλοντος  με συγκεκριμένες δραστηριότητες.  

❖ Να γνωρίσεις τα θέματα με τα οποία ασχολείται η πολιτική 
προστασία στον τόπο σου.  

❖ Να μπορείς να συμβάλεις ενεργά είτε προληπτικά είτε σε συμβάν, με 
τις ειδικές γνώσεις που θα έχεις αποκτήσει.  

❖ Να μπορείς να έρθεις σε επαφή με τοπικούς φορείς, ειδικούς 
επιστήμονες ή οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της 
προστασίας της Φύσης και της πολιτικής προστασίας για ειδικές 
γνώσεις και εμβάθυνση στο θέμα.  

❖ Να κινητοποιηθείς για το θέμα που διάλεξες να ασχοληθείς και να 
κινητοποιήσεις και άλλους. Να το κάνεις πάντα και παντού. Να γίνεις 
ενεργός πολίτης!  

Αυτό σημαίνει ότι:   

1. Συνθέτεις τη γνώση που ήδη έχεις, δημιουργώντας διευρυμένα 
θέματα σχετικά με τη φύση, την οικολογία, την κλιματική αλλαγή και 
τις κοινωνικές επιπτώσεις.  

2. Αποκτάς γνώσεις και είσαι σε θέση να οργανώσεις ένα θέμα 
πολιτικής προστασίας, για σένα, την ομάδα ή την οικογένειά σου, την 
γειτονιά σου.  

3. Είσαι σε θέση να ετοιμάσεις ενημερωτικό υλικό πάνω σε κάτι που 
ασχολήθηκες διεξοδικά και σχετίζεται με θέματα προστασίας της 
φύσης ή της πολιτικής προστασίας.   

4. Αναζητάς  ιδέες για πρωτότυπες ΟΕ στις ΚΚΑ, που μπορεί να 
σχετίζονται με την προστασία της φύσης ή της πολιτικής 
προστασίας, ανάλογα με τις ανάγκες του τόπου που θα επισκεφθείς.     



ΦΥΣΗ: ΑΚΤΙΒΙΣΜΟΣ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 
 

6 

5. Αποκτάς άνεση να σκέφτεσαι έξω από το κουτί «οut of the box”.   

6. Διερευνάς και ανακαλύπτεις νέα ενδιαφέροντα.   

7. Εξοικειώνεσαι με τη λογική ότι “απευθύνομαι στους ειδικούς ”.   

Ολοκληρώνοντας θα έχεις καταφέρει να αναδείξεις τις αξίες και να αποκτήσεις τις 
δεξιότητες που σχετίζονται με την έννοια του ενεργού πολίτη.  

Αν πάλι  τα σημεία/στόχοι που αναφέρονται πιο πάνω δεν σε καλύπτουν, θέσε τα δικά 
σου και προχώρα. Θυμήσου μόνο να οργανώσεις τη δουλειά σε στάδια.  Για το σκοπό 
αυτό σκέψου ότι μπορείς να κάνεις τα παρακάτω 5 βήματα:  

1. Γνώρισε καλύτερα τον εαυτό σου.  

2. Δες τι σε ενδιαφέρει πραγματικά.  

3. Συγκέντρωσε υλικό.   

4. Οργάνωσε το υλικό που συγκέντρωσες.  

5. Δημιούργησε ένα “έργο” (project), μόνος ή με άλλους.  

Για να πετύχεις τα παραπάνω βάλε “τσεκ στα τσεκ”!  

❖ Αποφάσισε τι ενδιαφέρει εσένα και την ομάδα σου να ασχοληθεί.  

❖ Δοκίμασε διάφορες κατευθύνσεις μέχρι να το βρεις και για να έχεις 
πλήρη άποψη.  

❖ Μελέτησε, σκέψου και συζήτησε με τον εαυτό σου/ με φίλους σου/ 
μέσα στην ομάδα/πλήρωμα.  

❖ Πάρε πληροφορίες και υλικό και από τα άλλα πακέτα του Κλάδου.  

❖ Μίλα όποτε σου δίνεται η ευκαιρία με ανθρώπους γύρω σου, όμως 
ελέγχοντας πάντα την πηγή της πληροφορίας.  

❖ Κάνε συστηματική καταγραφή των πληροφοριών που σε 
ενδιαφέρουν.  

❖ Χώρισε τις πληροφορίες σε κατηγορίες για να μπορείς να ανατρέξεις 
σε αυτές.   

❖ Και τώρα δημιούργησε ή μάλλον μεγαλούργησε!  

Αναγνώρισε ένα θέμα ή ένα πρόβλημα που εσύ θεωρείς σημαντικό ή/και 
ενδιαφέρον, μάθε για αυτό και κινητοποιήσου, ενεργοποιήσου προς τη 
λύση.  
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Ας ορίσουμε το πλαίσιο του πακέτου  

Ακτιβισμός: Αναφέρεται σε μία από τις έννοιες  που  συνδέονται με τον Εθελοντισμό, 
τουλάχιστον ως προς κάποια χαρακτηριστικά!   

Πρόκειται για φιλοσοφική θεωρία που υποστηρίζει ότι η ουσία της ανθρώπινης βού-
λησης εκδηλώνεται ενεργώντας!   

Ακτιβισμός είναι και ο χαρακτηρισμός κάθε συμπεριφοράς του πολίτη που δίνει 
περισσότερη σημασία στη δράση (act) και λιγότερη στη θεωρητική θεμελίωση μιας 
δραστηριότητας.  

Ο ακτιβισμός χωρίζεται σε κατηγορίες ανάλογα με τη θεματολογία της δράσης του 
όπως π.χ. Περιβαλλοντικός ακτιβισμός ή Κοινωνικός Ακτιβισμός.  

Κείμενο από https://noiazomaikaidrw.gr/aktivismos/ 

Παράδειγμα περιβαλλοντικού ακτιβισμού είναι η www.greenpeace.org/greece/, η οποία 
ασχολείται με την προστασία των απειλούμενων ειδών και την κλιματική αλλαγή.  

Ενεργός πολίτης: Είναι ο ιδανικός πολίτης, αυτός που αγωνίζεται για μια καλύτερη 
κοινωνία με δημοκρατικό, μη βίαιο τρόπο, με σεβασμό στην γνώμη των άλλων.   

Ο ενεργός πολίτης έχει δέσμευση, κριτική σκέψη και δεν αποδέχεται παθητικά όσα 
συμβαίνουν γύρω του αλλά αμφισβητεί το status quo δημοκρατικά, λαμβάνοντας 
υπόψη του όλο το εύρος απόψεων που υπάρχουν σε κάθε κοινωνία.  

Κείμενο από “Position paper on active Citizenship of young people” 
(2015) Created by the Europe Region of WAGGGS and the European Scout Region 

 

 Προστασία της Φύσης και του Περιβάλλοντος  

Τον τελευταίο χρόνο, έχει γίνει πολλή συζήτηση για την προστασία της φύσης και του 
περιβάλλοντος και την κλιματική αλλαγή.  

Δείτε τις παρακάτω ενδεικτικές λέξεις κλειδιά και φράσεις σαν τροφή για σκέψη, 
επεξεργαστείτε τις και αποφασίστε, αν και ποιες σας ταιριάζουν. 

Θυμηθείτε ότι μόνο εάν πιστεύω κάτι αληθινά, είμαι σε θέση να το υποστηρίξω!  

  

https://noiazomaikaidrw.gr/aktivismos/
www.greenpeace.org/greece/
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 Προστασία του οικοσυστήματος - Πανίδα και χλωρίδα  

Ακολουθούν ενδεικτικά μερικές οργανώσεις που ασχολούνται με την πανίδα, τη χλω-
ρίδα και την προστασία του οικοσυστήματος:  

❖ Αρκτούρος  
❖ Αρχέλων  
❖ Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης  
❖ Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία  
❖ Ελληνικό Κέντρο Περίθαλψης Άγριων Ζώων   
❖ Greenpeace  
❖ WWF  
❖ Ζωοφιλικές οργανώσεις  

 Προστασία της Φύσης  

❖ Παράγω λιγότερα σκουπίδια, κομποστοποιώ, αποφεύγω τα περιττά 
περιτυλίγματα και συσκευασίες.  

❖ Κάνω συνειδητή και συστηματική ανακύκλωση.  
❖ Μειώνω την άχρηστη κατανάλωση, αποφεύγω την υπερκατανάλωση,  
❖ Δίνω τέλος στα πλαστικά μιας χρήσης, πχ καμπάνια Bring your own mug, 

δηλαδή αγοράζω καφέ στο ποτήρι μου  
(για παράδειγμα www.greenpeace.org/greece/issues/plastika/6163/sto-potiri-mou)  

❖ Λέω όχι στο καλαμάκι   
❖ Στοχεύω όλες μου οι δραστηριότητες να είναι Zero waste.  Ειδικά στις 

μεγαλύτερες εκδηλώσεις που διοργανώνω.  
❖ Τουρισμός – πόσο επηρεάζει τη φύση;  
❖ Ποιό είναι το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του φαγητού μου;  Βλέπε 

Παράρτημα Α.  
❖ Αλλάζω καθημερινές συνήθειες. Δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο!  

 Λέω όχι στην γρήγορη μόδα   

❖ Αποφεύγω τα πολλά και φθηνά προϊόντα ένδυσης, δηλαδή να έχω  
λιγότερα ρούχα που έχουν κατασκευαστεί με βιώσιμο τρόπο.  

❖ Λέω όχι στη γρήγορη εναλλαγή στη μόδα.   
❖ Είναι μήπως μόδα η προστασία της φύσης;  
❖ Δεν αγοράζω ρούχα, ανταλλάσσω, αλλάζω, βρίσκω νέες χρήσεις στα παλιά 

μου ρούχα (upcycle).  
❖ Δεν αγοράζω αλλά νοικιάζω ρούχα!  Υπάρχει και αυτή η τάση!  

www.greenpeace.org/greece/issues/plastika/6163/sto-potiri-mou
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 Περιβάλλον και οικονομία  

❖ Πράσινη επιχειρηματικότητα  
❖ Κυκλική οικονομία  
❖ Περιβαλλοντική νομοθεσία και οικονομία  
❖ Νέος κανονισμός για τα ναυτιλιακά καύσιμα ΙΜΟ2020 

Ελέγχω πάντα τις πηγές μου, ως προς την ορθότητα της πληροφορίας 
αλλά και των κινήτρων της! 

Προστασία από τη Φύση - Πολιτική Προστασία  
 Τι είναι η Πολιτική Προστασία;  

Η πολιτική προστασία αποβλέπει στην προστασία των ατόμων, των ομάδων ή 
κοινοτήτων από φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές ταχείας ή βραδείας εξέλιξης. 

Οι καταστροφές μπορεί να είναι τεχνολογικές, βιολογικές, χημικές ή πυρηνικές και 
άλλου είδους που μπορεί να προκληθούν κατά τη διάρκεια ειρηνικής περιό-
δου, δημιουργώντας καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης.  

Πηγή: Wikipedia.  

Στην Ελλάδα την ευθύνη της Πολιτικής Προστασίας έχει η Γενική Γραμματεία 
Πολιτικής Προστασίας (www.civilprotection.gr).  

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ως γενική αποστολή (Αρ. 1, 
ΠΔ 151/2004):  

Τη μελέτη, το σχεδιασμό, την οργάνωση και το συντονισμό της δράσης για την 
πρόληψη και αντιμετώπιση των φυσικών, τεχνολογικών και λοιπών 
καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, καθώς και την ενημέρωση 
του κοινού για τα ζητήματα αυτά.  

Την προετοιμασία, κινητοποίηση και συντονισμό δράσης του δυναμικού και 
των μέσων πολιτικής προστασίας της χώρας για την αντιμετώπιση 
πιθανών, κάθε μορφής, καταστροφών στο πλαίσιο του υφιστάμενου σχετικού 
σχεδιασμού ανά κατηγορία κινδύνου.  

Την αξιοποίηση των διαθέσιμων επιστημονικών στοιχείων και πληροφοριών 
για την κινητοποίηση του δυναμικού και των μέσων πολιτικής προστασίας της 
χώρας, εν όψει απειλούμενου κινδύνου καταστροφών.  

Τον συντονισμό του έργου και των δράσεων αντιμετώπισης των 
καταστροφών κατά την εκδήλωση των φαινομένων, καθώς και το έργο 
αποκατάστασης των προκαλούμενων ζημιών.  

www.civilprotection.gr
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Μπορείτε να μάθετε και να εκπαιδευτείτε στην πρόληψη, αντίδραση και αντιμετώπιση 
για:  

❖ Σεισμό  
❖ Ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως πλημμύρα, δυνατοί άνεμοι, καύσωνας κλπ  
❖ Φωτιά  
❖ Κυβερνοπόλεμο  
❖ Θέματα υγείας, Πρώτες Βοήθειες   

Μπορείτε ακόμα αν θέλετε στα πλαίσια της προετοιμασίας σας, να φτιάξετε σχέδια 
εκκένωσης χώρων, σχέδια ενημέρωσης κλπ για διάφορα σενάρια.  Αυτά μπορεί να 
έχουν εφαρμογή ακόμα και στην εστία ή την κατασκήνωση.   

 Πηγές ενημέρωσης και οδηγιών για θέματα πολιτικής προστασίας  

Φροντίζουμε να ενημερωνόμαστε και να ακολουθούμε τις οδηγίες και συμβουλές της 
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας,   

http://www.civilprotection.gr/el/guidelines 

Άλλες έγκυρες πηγές πληροφόρησης είναι:  
❖ Οργανισμός Αντισεισμικής Προστασίας - http://www.oasp.gr/entypa 
❖ Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός - http://www.redcross.gr/ 
❖ Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Αττικής - http://www.eodathens.gr/ 

Θυμηθείτε και αναζητήστε:  
❖ Πτυχίο πολιτικής προστασίας ΣΕΟ  
❖ Δίκτυο ΕΣΟ ΕΤΟΙΜΟΣ - Υπεύθυνος πολιτικής προστασίας στο Τοπικό σας 

Τμήμα, αναζητήστε τον και ενημερωθείτε  
  

Ήξερες ότι:   

Το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού  
ανήκει στο μητρώο εθελοντικών οργανώσεων  

της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας  
και σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, όπου 

μπορεί, συνδράμει; 

  

 

http://www.civilprotection.gr/el/guidelines
http://www.redcross.gr/
http://www.eodathens.gr/
http://www.oasp.gr/entypa
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 Και πώς συνδέεται η προστασία της φύσης, η προστασία από τη φύση  
 και ο ακτιβισμός μεταξύ τους;  

Όπως φαίνεται και στην εικόνα 1 παρακάτω, έχουμε ένα ισόπλευρο τρίγωνο. Στην 
κορυφή του βρίσκεται ο Ακτιβισμός. Στις δύο γωνίες από κάτω, βρίσκονται οι φράσεις: 
"Προστατεύω τη Φύση" και η "Προστατεύομαι από τη Φύση". Και οι τρεις πλευρές του 
τριγώνου συνδέονται με αμφίδρομα βελάκια, καθώς όλα έχουν άμεση σχέση μεταξύ 
τους!  

 
Εικόνα 1 

Ας δούμε τώρα με ποιες ενέργειες μπορούμε να ενώσουμε τις πλευρές αυτές!  

❖ τι μπορώ να κάνω ως άτομο για να προστατεύσω και να προστατευθώ;  
π.χ. αρχίζω να αλλάζω συνήθειες, πίνω νερό από τη βρύση σε παγούρι, 
σβήνω τα φώτα όπου δεν χρειάζονται, δημιουργώ λιγότερα σκουπίδια, 
ελαχιστοποιώ τις συσκευασίες, ξεκινώ κομποστοποίηση στο σπίτι 
μου, αναλαμβάνω να οργανώσω την οικογένεια μου σε περίπτωση έντονων 
καιρικών φαινομένων κ.ά.  

❖ τι μπορώ να κάνω ως Ομάδα/Πλήρωμα για να προστατεύσω και να 
προστατευθώ;  

π.χ. διευρύνω τις οικολογικές συνήθειες του σπιτιού μου στην 
ομάδα, συμμετέχω (συμμετέχουμε σαν ομάδα/πλήρωμα) με συγκριμένους 
ρόλους στο Δίκτυο Έσο Έτοιμος, εκπαιδεύομαι από πιστοποιημένους 
φορείς σε θέματα Α’ βοηθειών κ.ά.  

ΑΚΤΙΒΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΑΙ 
ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΗ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ 
ΤΗ ΦΥΣΗ 
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❖ τι μπορούμε να κάνουμε στο Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού, ως σωματείο;  
π.χ. φροντιζουμε ΟΛΕΣ οι δράσεις του (μας) να 
είναι Zero Waste υποστηρίζοντας έτσι το φετινό πρόγραμμα του Κλάδου 
μας κ.ά.).    

Η έμφαση δίνεται στην αλλαγή νοοτροπίας. 
Αυτό που κάνω μια φορά ας ξεκινήσω να το κάνω συχνότερα 

και μετά να το κάνω πάντα! 
 
 

Προσέχουμε τα εξής:  

❖ Όταν επιλέγουμε θέμα και τρόπο ενεργοποίησης και 
δράσης, θυμόμαστε πάντα ότι είμαστε Οδηγοί.  

❖ Η ενεργοποίηση πρέπει να είναι νόμιμη και σε κάθε 
περίπτωση μη βίαιη.  

❖ Οι Μεγάλοι Οδηγοί και Ναυτοδηγοί στις ομάδες και τα 
πληρώματα είναι ανήλικα άτομα.  

  

Στη συλλογή των στοιχείων της εισαγωγής στο θέμα  
του ακτιβισμού, βοήθησε η Κλεμόν Μπόλλε  

και την ευχαριστούμε πολύ. 
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 Ρίξε μια ματιά εδώ για έμπνευση    
Κλιματική αλλαγή  

Τα θέματα της κλιματικής αλλαγής τον τελευταίο χρόνο ειδικά είναι στο 
προσκήνιο. Ψάξε, ενημερώσου, έλεγξε τις πηγές σου και αποφάσισε.  

Για λίγη έμπνευση ξεκίνα ίσως με το παρακάτω: 

 
Η Μητέρα Φύση μας Μιλάει – Julia Roberts 

 
Κλιματική Αλλαγή «+1,5°C Lo cambia todo» 

 

Zero waste event ή πάρτι χωρίς καθόλου σκουπίδια!  

Ο στόχος είναι κάθε φορά που διοργανώνεις ένα πάρτι ή μια εκδήλωση 
στους Οδηγούς, το σχολείο σου ή αλλού, όταν πας εκδρομή ή για μπάνιο να 
μην παράγεις καθόλου σκουπίδια, αν αυτό είναι δυνατόν.   
Όλα γίνονται αρκεί να το θέλεις! Πάρε ιδέες από εδώ: 

 
Zero Waste - και ψάξε στο διαδίκτυο για αναλυτικές οδηγίες πως θα το κάνεις.   

 

Οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ & WAGGGS 

Οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ μπορούν να γίνουν ένας οδηγός 
για τον προγραμματισμό της Ομάδας/Πληρώματός σου.  

Μάθε περισσότερα και βάλε στόχο να εντάξεις τον επόμενο χρόνο στον 
προγραμματισμό σου από μια δράση που να καλύπτει κάθε στόχο. 

 
OHE 

Εάν αποφασίσεις να ασχοληθείς περισσότερο με αυτό, η Παγκόσμια 
Οργάνωση Οδηγών WAGGGS, έχει εργαλεία που μπορούν να σε βοηθήσουν 
σε αυτή την κατεύθυνση. 

 
WAGGGS 

 

Yunga badges  

Η Παγκόσμια Οργάνωση Οδηγών WAGGGS σε συνεργασία με τον Οργανισμό 
Γεωργίας και Τροφίμων των Ηνωμένων Εθνών FAO 

 
Iδέες για δραστηριότητες και κινητοποίηση! 

http://www.fao.org/yunga/resources/challenge-badges/en/
https://www.youtube.com/watch?v=WmVLcj-XKnM
https://www.youtube.com/watch?v=WmVLcj-XKnM
http://wagggs.thegoals.org/
https://www.youtube.com/watch?v=pAtmZjij_cw
https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
https://www.youtube.com/watch?v=pAtmZjij_cw
https://www.greenpeace.org/international/campaign/organise-a-zero-waste-event/
http://wagggs.thegoals.org/
https://www.greenpeace.org/international/campaign/organise-a-zero-waste-event/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
http://www.fao.org/yunga/resources/challenge-badges/en/
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 Ιδέες για Επιτροπές 
...με εφαρμογή στη συγκέντρωση, στην εκδρομή, στην κατασκήνωση.  

1.  Σκουπίδια-Ανακύκλωση-Περιβαλλοντικό Αποτύπωμα  

Η Εστία μου με άλλο μάτι: Σχεδιάστε και υλοποιήστε πράσινες διαδικασίες για τη λειτουργία 
της Εστίας σας.  Συλλογή και διαλογή απορριμμάτων, κατανάλωση νερού και ενέργειας, 
επιλογή και χρήση απορρυπαντικών, επιλογή και χρήση αναλώσιμων, κλπ.  Μετρήστε τα 
αποτελέσματα και μετά διοργανώστε εκδήλωση προβολής του έργου σας.  Στη συνέχεια 
μπορείτε να ξεκινήσετε και στο σχολείο σας αντίστοιχο έργο.  

Η λειτουργία της κατασκήνωσης με άλλο μάτι: Κάντε τις παρεμβάσεις εκείνες στη 
λειτουργία της κατασκήνωσης, τόσο σε επίπεδο σχεδιασμού πριν την έναρξή της, όσο και κατά 
τη διάρκεια, οι οποίες θα μετατρέψουν την κατασκήνωση σε ένα πραγματικά zero waste event 
και θα μειώσουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμά της.  

Διερευνήστε τις δυνατότητες της ευρύτερης περιοχής όπου θα πραγματοποιηθεί η 
κατασκήνωση και πραγματοποιήστε εργαστήρι για παιδιά δημοτικού και γυμνασίου σε σχέση 
με εναλλακτικούς τρόπους διαχείρισης των απορριμμάτων στην περιοχή.   

Φτιάξε ένα παιχνίδι με ερωτήσεις για το περιβαλλοντικό αποτύπωμά της ζωής σου ή του 
σπιτιού σου για να το παίξεις στην ομάδα.  Αφού το αναλύσεις και το κατανοήσεις, βγες στην 
πλατεία για να κινητοποιήσεις και άλλους.  

Ιδέα βασισμένη σε πρόταση ομάδας στελεχών που ασχολήθηκε με το θέμα 
στην συνάντηση στελεχών και αποτελείται από τους  

Άννα Αμάλαντη, Μυρτώ Βλαχοπούλου, Ράνια Καραμουτζογιάννη,  
Καρολίνα Μιχαλοπούλου, Μαρία Παπαθανασίου, Βενέτα Σαρανταένα,  

Σοφία Σαρανταένα, Μυρσίνη Τσάτσαρη 
και τους ευχαριστούμε πολύ. 

Είστε Ναυτοδηγοί και έχετε πρόσβαση σε βάρκα; ακολουθήστε το παράδειγμα 
των clean beach pirates (cleanbeachpirates.com) και πηγαίνετε σε απόμερες παραλίες και 
μαζέψτε τα σκουπίδια που θα βρείτε εκεί.  Μπορείτε και να υιοθετήσετε μια τέτοια παραλία 
στον τόπο σας και να κάνετε επαναλαμβανόμενες δράσεις εκεί.  Αν πάτε πλωτή κατασκήνωση, 
χρησιμοποιήστε την ευκαιρία να δημοσιοποιήσετε τη δράση σας και να ευαισθητοποιήσετε 
τους πολίτες στο τόπο.    
  

https://www.cleanbeachpirates.com/
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Μέτρα για μια εβδομάδα πόσα πλαστικά μπουκάλια νερού κατανάλωσες, σκέψου πως 
θα τα μειώσεις και μετά βγες στην πόλη σου και κατάγραψε τα σημεία όπου υπάρχει πρόσβαση 
σε πόσιμο νερό. Αν θέλεις, μπορείς να συμβάλεις και στην μεγαλύτερη προσπάθεια καταγρα-
φής στον παρακάτω σύνδεσμο:  

http://www.tapwater.gr/locate-tap/tap-access.html  

Ακόμα καλύτερα κάνε τη δική σου καμπάνια προσωπικά, αλλά και με την ομάδα σου για 
κατανάλωση τρεχούμενου νερού αντί εμφιαλωμένου.  

Επιπλέον ιδέες σχετικές με σκουπίδια και πλαστικά  
έχει και η Βρετανική Οργάνωση Οδηγών,  

με #Plastic promise. 

Εάν σε ενδιαφέρει το θέμα, ψάξε το και εκεί.  

2. Προστασία φυσικού περιβάλλοντος   
❖ Μάθετε τι είδη φυτών ή ζώων έχει η περιοχή σας.   

Μιλήστε με ειδικούς και ενημερωθείτε αν απειλείται κάποιο από αυτά; Μάθετε 
αν για αυτό ευθύνεται κάποια ανθρώπινη δραστηριότητα.    

❖ Έχετε κοντά στην Εστία σας κάποιο ρέμα;  Ξέρετε αν έχει ψάρια, βατράχια 
και ποιά;  Διερευνήστε το!   

Αναζητήστε ειδικούς βιολόγους ή άλλους ερασιτέχνες ειδικούς, που μπορεί να 
έχουν ασχοληθεί.  Θα εκπλαγείτε με το πόσα και ποιά είδη υπάρχουν ακόμα και 
στα ρέματα μέσα στις πόλεις.  

❖ Φτιάξτε Ο.Ε. για να διερευνήσετε αν, στον τόπο που θα πραγματοποιηθεί η 
κατασκήνωση, υπάρχει κάποια εγκατάσταση παραγωγής ενέργειας ή βιομη-
χανία και ασχοληθείτε με τις επιπτώσεις της στον τόπο. 

Διερευνήστε, αν ο φορέας που τη διαχειρίζεται έχει οργανωμένο σχέδιο 
περιβαλλοντικής προστασίας, π.χ. για την προστασία των πουλιών ή για την 
συλλογή αέριων ή υγρών ρύπων.   

3. Πολιτική Προστασία – προστασία από φυσικές καταστροφές  
❖ Φτιάξτε Ο.Ε. για να διερευνήσετε, αν στον τόπο που θα πραγματοποιηθεί η 

κατασκήνωση, υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος κίνδυνος φυσικής καταστροφής και 
ασχοληθείτε με αυτό.  

http://www.tapwater.gr/locate-tap/tap-access.html
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Ιδέες για διερεύνηση: πλημμύρα σε κάποιο ποτάμι ή ρέμα, κατολίσθη-
ση πρανούς, κίνδυνος φωτιάς κλπ.  Φτιάξτε ένα πρόγραμμα πολιτικής προστα-
σίας για τον τόπο, αφού μιλήσετε με τους κατοίκους.   
Οργανώστε τις διαδικασίες συλλογής στοιχείων, συναγερμού, επικοινωνίας 
αλλά και αντιμετώπισης του προβλήματος.  
Ζητήστε βοήθεια από ειδικούς π.χ. μηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων, 
γεωλόγους, πυροσβέστες κλπ  

❖ Φτιάξτε ΟΕ και ασχοληθείτε με το οικογενειακό πρόγραμμα πρόληψης και 
αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών, αφού μάθετε τα βασικά.   
Κινητοποιήστε και ενεργοποιήστε όλη την οικογένειά σας στη διαδικασία.  

❖ Μάθετε να στήνετε μεγάλες σκηνές!  Αυτές που χρησιμοποιούμε για αποθήκη, 
πρόγραμμα κλπ στην κατασκήνωση.   
Σε περίπτωση σεισμού, θα μπορείτε να βοηθήσετε στο στήσιμό τους.    

❖ Εκπαιδευτείτε από πιστοποιημένο φορέα Πρώτων Βοηθειών.    

4. Επιστήμη πολιτών  

Τι είναι;  
Η επιστήμη των πολιτών είναι η συμμετοχή των πολιτών σε επιστημονικά 
προγράμματα.  Πρόκειται για εθελοντές χωρίς επιστημονικό υπόβαθρο που 
συμμετέχουν σε δομημένα επιστημονικά προγράμματα, κάποια από τα οποία 
οργανώνονται και συντονίζονται από ερευνητικά ιδρύματα, ενώ η δουλειά τους 
χρησιμοποιείται από τους ερευνητές.  

Οι πολίτες επιστήμονες εργάζονται ακολουθώντας αυστηρή μεθοδολογία και η 
δουλειά τους είναι αποδεκτή από την επιστημονική κοινότητα.  

Η Αστρονομία, η Βιολογία καθώς και οι επιστήμες του περιβάλλοντος απαιτούν τη 
συμμετοχή πολιτών, γιατι πρόκειται για επιστημονικούς τομείς που απαιτούν συλλογή 
δεδομένων σε μεγάλο γεωγραφικό εύρος ή επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων.  

Αλήθεια όμως, τι κερδίζουν οι εθελοντές από αυτή την ενασχόληση; «Απεριόριστη 
ικανοποίηση, γνώση και αναγνώριση του έργου τους αφού γίνεται αναφορά στις 
επιστημονικές δημοσιεύσεις που προκύπτουν.  

Πηγές: 
* Η «επιστήμη των πολιτών» κερδίζει έδαφος στην Ελλάδα, της Αναστασίας Παππά, Καθημερινή, 27.11.2009  

* Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης - Περιοδικό "Καινοτομία, Έρευνα και Τεχνολογία" Επιστήμη των Πολιτών: Οι 
πολίτες παίρνουν την επιστήμη στα χέρια τους.  Αφιέρωμα | Τεύχος 104 | Ιούνιος 2016 - Αύγουστος 2016 
www.ekt.gr/el/magazines/features/20429  

  

http://www.ekt.gr/el/magazines/features/20429
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Ώρα για δράση  
Βρείτε ένα θέμα που σας ενδιαφέρει και αφού ενημερωθείτε, συμβάλετε με τις 
καταγραφές σας σε πρόγραμμα επιστήμης πολιτών.   

Μπορείτε να πάρετε ιδέες από https://scistarter.org/ 

Μερικές ιδέες μόνο ακολουθούν:  
❖ Το Ελληνικό Κέντρο Βιοποικιλότητας ζητά βοήθεια στην καταγραφή άγριας 

ζωής https://www.biodiversitygr.org/    
Το «ΠΑΡΑΤΗΡΩ» είναι ένα πρόγραμμα Επιστήμης των Πολιτών που ξεκίνησε η 
ΑΝΙΜΑ και έχει ως στόχο να προσδιοριστούν καλύτερα οι λόγοι θνησιμότητας 
της άγριας ζωής από ανθρωπογενή αίτια.  

Έχει πανελλαδική εμβέλεια και λειτουργεί μέσα από την ιστοσελίδα και τις 
εφαρμογές για κινητό paratiro.gr.  

❖ Καταγράψτε το επίπεδο θορύβου στην Εστία σας, το σχολείο ή στο σπίτι σας, 
χρησιμοποιώντας το κινητό σας και διερευνήστε τις επιπτώσεις του θορύβου 
στη ζωή σας και στα ζώα.  

❖ Παρακολουθείστε τις τσούχτρες και αναφέρετε το είδος και το σημείο που τις 
είδατε.  Στη συνέχεια οργανώστε ένα πρόγραμμα ενημέρωσης και ενδεχο-
μένως συναγερμού για τους λουόμενους.  

❖ Πάρτε δείγμα από την ηλεκτρική σκούπα του σπιτιού σας, ή/και της Εστίας 
σας και στείλτε το για ανάλυση στο παγκόσμιο πρόγραμμα. 
https://www.360dustanalysis.com/ 
Θα σας στείλουν και τα αποτελέσματα, ώστε να ξέρετε σε τι περιβάλλον ζείτε.  

5. Αγώνες ρητορικής (debate)   
Διοργανώστε ομάδες ρητορικής στην Ομάδα/Πλήρωμα.  

Να δύο διαφορετικοί τρόποι:  

1) Μπορείτε να χωριστείτε σε δύο ομάδες και η κάθε ομάδα θα πρέπει να 
υποστηρίξει, με όσο περισσότερα και καλύτερα επιχειρήματα μπορεί και φυσικά 
με πολύ πάθος, τη θέση της.  Αν θέλετε μπορείτε να ορίσετε και μια επιτροπή 
που θα καταγράφει τους πόντους και έτσι θα καταλήξετε εύκολα στο νικητή.    

2) Μπορείτε να χωριστείτε σε δύο ομάδες και η μία ομάδα θα παίξει το ρόλο του 
υποκινητή. Δηλαδή θα  χρειαστεί να κάνει ενημέρωση, κινητοποίηση ή ακόμα 
και προπαγάνδα για ένα σκοπό. Στόχος της θα είναι να πείσει την άλλη ομάδα να 

https://www.biodiversitygr.org/
https://www.360dustanalysis.com/
https://scistarter.org/
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την ακολουθήσει.  Για το λόγο αυτό  θα παρουσιάσει το θέμα και θα κάνει την 
καμπάνια της.  Η άλλη ομάδα θα παίξει το ρόλο “ευρύ κοινό”. Θα προσπαθήσει να 
δει αν την ενδιαφέρει το θέμα, εάν είναι σημαντικό, εάν είναι αλήθεια αυτά που 
της λέει η 1η ομάδα ή μήπως κρύβεται κάτι ακόμα πίσω από την καμπάνια της 
1ης ομάδας, το οποίο δεν φαινόταν από την αρχή.  

Ενδεικτικά θέματα είναι:  
❖ Εναλλακτικές μορφές ενέργειας, είναι πάντα καλές;  

⁃ Θυμηθείτε τις διαμαρτυρίες για τα σημεία που στήνονται τα αιολικά 
πάρκα αλλά ακόμα την ύπαρξή τους  

⁃ Αιολικά πάρκα καλύτερα στα βουνά ή στη θάλασσα;   
⁃ Φωτοβολταϊκά στον κάμπο ή στον ελαιώνα ή στις στέγες;  
⁃ Τα υδροηλεκτρικά έργα είναι καλά;    

❖ Κάθε μορφή παραγωγής ενέργειας αφήνει μεγάλο περιβαλλοντικό αποτύ-
πωμα!  Αλλά ...έχουμε συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες για ενέργεια.   

❖ Ανακύκλωση ή επαναχρησιμοποίηση;  

❖ Υπάρχει πράγματι κλιματική αλλαγή;  Και υπερθέρμανση του πλανήτη;  

❖ Μήπως η αλλαγή συνηθειών είναι μόδα και όχι αναγκαιότητα;  

❖ Μα τι πειράζει το ποτήρι του καφέ μου;  Όλα γίνονται για να πουλήσουν 
τις νέες όμορφες κούπες τα μαγαζιά!  

❖ Greta Thunberg ή Boyan Slat;   

❖ Πρέπει να γίνω χορτοφάγος για το μέλλον του πλανήτη;  

❖ Και βέβαια, ότι άλλο σκεφτείτε εσείς!  
  

 

Ιδέες για την διαμόρφωση της ενότητας αυτής  
πρότεινε η ομάδα στελεχών που ασχολήθηκε με το θέμα  

στην συνάντηση στελεχών και αποτελείται από τους  
Ειρήνη Καμπούρη, Θάλεια Κωνσταντινίδη, Δήμητρα Μουδάτσου, 

Κλεμόν Μπόλλε, Βασιλική Περούλη, Χριστινα Σπανού 
και τους ευχαριστούμε πολύ! 
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 Συνεντεύξεις με θέμα:  
 “Εθελοντές για τη Φύση”! 

Πήραμε και βρήκαμε για σένα κάποιες συνεντεύξεις από ανθρώπους που ασχο-
λούνται εθελοντικά με την προστασία της φύσης. Οι άνθρωποι μας μίλησαν με βάση 
την προσωπική τους εμπειρία. 

 1.  Νίκος Κιούσης  
Εθελοντής που ξεκίνησε το Let’s do it Greece  

Let’s Do It Greece! Γίνε η Αλλαγή που Περιμένεις  
Δείτε το βίντεο... 

 

 

 2.  Συνέντευξη από τον Δημήτρη Τρίγκατζη 
Εθελοντή πυροφύλακα στην Πάρνηθα 

Δημήτρη είσαι πολλά χρόνια εθελοντής στον ΕΔΑΣΑ, θέλεις να μας πεις με τι 
ασχολείται αυτή η οργάνωση;  
Όπως το λέει και το όνομα Εθελοντές Δασοπυροπροστασίας Αττικής.  

Θα δανειστώ λοιπόν τα λόγια που βρίσκει κανείς και στη σελίδα του συλλόγου μας 
(www.edasa.gr) για να περιγράψω με δύο λόγια τι κάνουμε: Κάθε βράδυ κατά τη 
διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου (Μαίο - Οκτώβριο) μια μικρή ομάδα εθελοντών 
5-6 άτομα, ανεβαίνει στο πυροφυλάκιο με συνοδό έναν έμπειρο, εκπαιδευμένο 
πυροφύλακα. Σκοπός είναι ο άμεσος εντοπισμός τυχόν πυρκαγιάς και η έγκαιρη 
ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών, που θα επέμβουν στο περιστατικό, στο οποίο 
συμμετέχει και η Ομάδα Δασοπυρόσβεσης του ΕΔΑΣΑ.  

Το μόνο που έχει να κάνει κανείς, είναι μια δίωρη βάρδια και παρατήρηση, με τα 
κιάλια, των περιοχών που εποπτεύουν τα πυροφυλάκια. Τους υπόλοιπους 
χειρισμούς αναλαμβάνει ο Υπεύθυνος Πυροφύλαξης. Με το τέλος της βάρδιας 
απολαμβάνεις ένα δροσερό και ήσυχο ύπνο στο βουνό της Πάρνηθας, στα 1200μ. 
υψόμετρο!  

https://www.youtube.com/watch?v=pJkPuW4fF7Y&t=6
http://www.edasa.gr/
https://www.edasa.gr/ypeuthinoi-pyrofylaxis/
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Ο ΕΔΑΣΑ έχει στην επίβλεψή του ένα πυροφυλάκιο στη Σκίπιζα κι ένα στο Κατσιμίδι, 
σε σημεία που επιτρέπουν πολλές μοίρες θέα, στην Αττική που το βράδυ από ψηλά 
μοιάζει μαγική!    

Άρα πυροφύλαξη μόνο, αν αυτό μπορούμε να το πούμε “μόνο” ή και κάτι άλλο εκτός 
από αυτό;  
Πυροφύλαξη κυρίως αλλά όχι μόνο. Κάνουμε κι άλλες δράσεις όπως:  

⁃ Συλλογή σπόρων για το φυτώριο μετά από πυρκαγιά. 

⁃ Αναδάσωση με τα σχετικά της βήματα, όπως βοτάνισμα και πότισμα. 

⁃ Καθαρισμό και σηματοδότηση μονοπατιών, πάντα σε συνεργασία και 
καθοδήγηση από το δασαρχείο, που έχει την ευθύνη, ανήκουν επίσης στις 
εργασίες που προσφέρουν τα μέλη μας. 

Υπάρχει περιορισμός στην ηλικία για να γραφτεί κανείς στον ΕΔΑΣΑ;  
Υπάρχει μια προϋπόθεση, βάση του καταστατικού μας, κι αυτή υπάρχει για λόγους 
ασφαλείας. Αν κάποιος θέλει να συμμετέχει σε πυροφύλαξη πρέπει να ενήλικας και 
θα πρέπει να μπορεί να περπατάει στο βουνό, όχι απαραίτητα να είναι ορειβάτης, 
αλλά να μπορεί να κινηθεί σε μονοπάτι. Για τις υπόλοιπες δραστηριότητες, δεν 
υπάρχει προϋπόθεση.  

Εσένα, τι σε έκανε να ασχοληθείς ενεργά με τον ΕΔΑΣΑ;   
Περπατάω πολλά χρόνια στα βουνά. Τα δάση μου έχουν προσφέρει και 
εξακολουθούν να μου προσφέρουν καταπληκτικές στιγμές.  Κάποια στιγμή ένοιωσα 
πως ήθελα να ανταποδώσω, έστω και στο ελάχιστο, αυτήν την προσφορά. Μετά 
σκέφτηκα ανθρώπινα και ελαφρώς εγωιστικά… αν καούν και δεν υπάρχουν πια, που 
θα περπατάω εγώ και που θα περπατήσουν στο μέλλον τα παιδιά μου; Μια που οι 
επαγγελματιες δυστυχώς δεν επαρκούν, είπα να γίνω εθελοντής, για να βάλω το 
μικρό μου λιθαράκι σε μια συντονισμένη προσπάθεια.   

Κερδίζει το δάσος, κερδίζει κι ο εθελοντής, θα συμφωνούσες με αυτήν τη διατύπωση; 
Με άλλα λόγια εσύ έχεις κερδίσει κάτι από την εμπλοκή σου με τη δασοπυροφύλαξη;  
Πέρα από τη χαρά της συμμετοχής σε ένα καλό έργο και τη συνεργασία με 
ενδιαφέροντες ανθρώπους υπάρχουν και πράγματα πολλά που έχω κερδίσει 
προσωπικά. Για παράδειγμα, έχω πάρει τεχνικές γνώσεις που παλιότερα δεν είχα 
κι έτσι μπορώ όπου βρεθώ σε περίπτωση πυρκαγιάς να αντιδράσω πιο 
αποτελεσματικά για μένα και για τους γύρω μου. Έχω μάθει  πώς να δίνω 
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πληροφορίες καλύτερα σε σχέση με το στίγμα της φωτιάς, το μέγεθός της κλπ, άρα 
είμαι συνεχώς ενεργός πυροφύλακας ακόμα κι αν δεν έχω βάρδια.  

Επίσης, μέσω του ΕΔΑΣΑ έχω αποκτήσει πιστοποίηση, άρα είμαι πιστοποιημένος 
από την Πολιτική Προστασία ως εθελοντής και αυτό μου επιτρέπει να εντάσσομαι 
εθελοντικά σε ομάδες της Πυροσβεστικής και να είμαι ακόμα πιο χρήσιμος. Μάθε 
τέχνη κι άστηνε που λένε…  

Δημήτρη θέλεις να μοιραστείς μαζί μας μια εμπειρία σου;  
Ήταν το καλοκαίρι του 2007, όταν έπιασε η μεγάλη φωτιά στην Πάρνηθα ένας 
σταθμός για μένα. Θυμάμαι, καθόμουν στο μπαλκόνι μου κι έβλεπα το βουνό που 
έμοιαζε σαν να φοράει φωτοστέφανο έτσι όπως το αγκάλιαζαν οι φλόγες… οι 
στάχτες μέσα σε λίγες ώρες έφτασαν μέχρι το σπίτι μου, ενώ από κάπου κοντά 
ακούγονταν μουσικές γιατί γινόταν κάποιο φεστιβάλ... τόσο θλιβερό και 
σουρεαλιστικό μαζί. Εγώ σκεπτόμουν τα δένδρα και φανταζόμουν τα ζώα  να 
τρέχουν πανικόβλητα για να σωθούν σα να ήταν άνθρωποι δικοί μου, κι από κάτω 
το γλέντι σα να μην τρέχει τίποτα… Από τότε η μυρωδιά καμένου ξύλου, ακόμα και 
στο τζάκι μου φέρνει δυσάρεστες αναμνήσεις, όσο κι αν  ακούγεται τραβηγμένο… 
Ασφαλώς η ζωή προχωρά κι η εμπλοκή μας με θετικές ενέργειες μας κάνει να 
ελπίζουμε ότι τα πράγματα στο μέλλον θα βελτιωθούν κι έτσι θα είναι, αν οι νέοι 
άνθρωποι δουν τα πράγματα διαφορετικά, που νομίζω πως ήδη συμβαίνει.  

Πιστεύω σε δάσος ζωντανό και χαρούμενους ανθρώπους!  

Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ για τις πολύτιμες πληροφορίες που μας έδωσες, 
πιστεύω πως όλο και κάποια μέλη μας θα βρεθούν ένα βράδυ στην Σκίπιζα με τα 
κιάλια στο χέρι! Άλλωστε είναι στο χέρι τους... 
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 3. Συνέντευξη από την Ολγα Λεκού 
Αρχιτέκτονα μηχανικό και ερασιτέχνη Μυλολόγο  

Όλγα, είσαι πολλά χρόνια ερασιτέχνης μυλολόγος, θέλεις να μας πεις τι είναι αυτό;  

Είμαστε ερασιτέχνες που γυρνάμε την Ελλάδα και τον κόσμο και καταγράφουμε 
τους παλιούς μύλους και μαθαίνουμε για αυτούς. Ανεμόμυλους, νερόμυλους, 
χειρόμυλους, ζωόμυλους και ότι άλλο τρίβει και αλέθει, ότι χρησιμοποιεί κάποια 
ενέργεια για την κίνησή του.  

Βέβαια ο όρος μύλος σημαίνει πολλά πράγματα. Αρχικά μύλος ήταν η πέτρα δηλαδή 
αυτό που άλεθε. Ο τριπτήρας. Μετά διευρύνθηκε και άρχισε να συμπεριλαμβάνει 
και ότι στρέφεται και αλέθει.  

Στην Αγγλία, ο όρος mills χρησιμοποιείται γενικά για τη βιομηχανία.  

Εμάς μας ενδιαφέρει και το κτίριο και ο μηχανισμός.  

Μήπως θα μπορούσες να μας εξηγήσεις ποιά είναι η σημασία των μύλων;  
Σήμερα αγοράζουμε αλεύρι για το φαγητό μας, έτοιμο αλεσμένο από το μπακάλικο 
και το θεωρούμε κάτι απλό και δεδομένο.  Κάποτε όμως για να κάνεις αλεύρι ήταν 
μια χρονοβόρα και κουραστική εργασία.    

Καλό είναι να ξέρουμε από που ερχόμαστε και που πηγαίνουμε, να ξέρουμε την 
ιστορία μας.  

Όταν οι άνθρωποι άρχισαν να χρησιμοποιούν άλλη ενέργεια εκτός από τα χέρια τους 
μόνο, ήταν το πρώτο τεράστιο βήμα για να αλλάξει η ζωή τους.  

Μετά οι μύλοι ήταν το πρώτο είδος βιομηχανίας και έγιναν μεγάλα τεχνολογικά 
βήματα στους μύλους.  

Τώρα οι παλιοί μύλοι χρησιμοποιούνται;  
Πολύ λίγοι πια για άλεσμα.  Αλλά υπάρχουν και μύλοι που ακόμα χρησιμοποιούνται 
για μικρές απλές εργασίες.  Για παράδειγμα ανεμόμυλοι που ανεβάζουν νερό από το 
πηγάδι και γεμίζουν τη στέρνα για το πότισμα.    

Α, μάλιστα! Κατευθείαν χρήση της αιολικής ενέργειας δηλαδή... Υπάρχουν πολλοί 
μυλολόγοι;  Ποιοί είναι;  
Στην Ελλάδα, είναι πολλοί ιδιοκτήτες μύλων. Άνθρωποι που βρέθηκαν να έχουν 
κληρονομήσει ένα μύλο από την οικογένειά τους και μια και δεν ήξεραν τιποτα, 
είπαν να μάθουν και να ασχοληθούν. Μετά είναι διαφόρων ειδών μηχανικοί, που το 
εξετάζουν από την πλευρά του κτιρίου ή του μηχανισμού.  Αρχιτέκτονες, πολιτικοί 
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μηχανικοί, μηχανολόγοι. Υπάρχουν και όσοι προσεγγίζουν το μύλο από την 
λαογραφική του πλευρά. Συλλέγουν πληροφορίες για τα εργαλεία, την κοινότητα 
που είχε δημιουργηθεί γύρω από τον μύλο, τις ιστορίες, τα έθιμα. Υπάρχουν 
αρχαιολόγοι, φωτογράφοι. Υπάρχουν και άνθρωποι που απλά γνώρισαν ένα μύλο και 
μετά γοητεύτηκαν. Επίσης, σε πολλούς αρέσει απλά η αναζήτηση, το ψάξιμο, η 
παρέα, η βόλτα στη φύση ή η αναλυτική καταγραφή.  

Εσένα Όλγα τι σε έκανε να ασχοληθείς;  
Αρχικά γνώρισα τους μύλους όταν έκανα το μεταπτυχιακό μου στην αρχιτεκτονική 
σε αποκαταστάσεις κτιρίων, το οποίο περιλάμβανε και μύλους. Μετά κόλλησα.  

Οι μύλοι ασκούν μια ιδιαίτερη γοητεία. Τα κτίρια αλλά και οι ξύλινοι μηχανισμοί, οι 
παλιές κατασκευές. Είναι απλές κατασκευές που εάν ασχοληθώ, ξέρω ότι μπορώ 
να κατανοήσω πως δουλεύουν. Επίσης, με εντυπωσιάζει η σοφία των ανθρώπων 
που με ότι υλικά είχαν στην περιοχή τους έφτιαχναν αυτά τα κτίρια και τους 
μηχανισμούς.  

Και πώς ξεκινάς την αναζήτηση για μύλους;  
Με διάφορους τρόπους:  

⁃ Από παλιούς χάρτες που βρίσκω σε βιβλιοθήκες, σε αρχεία, στο Internet.  

⁃ Τοπικά βιβλία με καταγραφές. Τουριστικού, λαογραφικού, κλπ 
περιεχομένου ή αναμνήσεων.  

⁃ Ιστορίες από γνωστούς και φίλους.  

⁃ Κυνηγούς.  

⁃ Ιστορίες από τα παιδιά, τα τωρινά αλλά και από μεγάλους που θυμούνται 
που έπαιζαν όταν ήταν παιδιά.  

Σε κάθε περίπτωση αφού μάθω ότι υπάρχει κάπου ένας μύλος, πάω στο κοντινό-
τερο χωριό στο καφενείο και πιάνω την κουβέντα. Και εκεί η μια ιστορία φέρνει 
την άλλη. Καταγράφω ότι μου λένε, αλλά μετά θέλει διασταύρωση και μπόλικο 
περπάτημα.  

Και εκεί που πάτε και καταγράφετε μύλους, τι βρίσκετε;  
Αυτό διαφέρει κατά περίπτωση. Μπορεί να είναι ένας μύλος σε εξαιρετική 
κατάσταση. Αν είμαστε πολύ τυχεροί μπορεί και να δουλεύει. Μπορεί να βρούμε 
κάποιον μερακλή ιδιοκτήτη που να μας τον βάλει και μπροστά. Συνήθως όμως στους 
χαμένους μύλους βρίσκουμε μόνο το κτίριο, άντε και μέρος του μηχανισμού.  Στην 
Τήνο και στην Κω για παράδειγμα, έχουμε βρει πολλούς μηχανισμούς. Πολλά 
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κομμάτια τα πήραν παλαιότερα για να τα βάλουν σε νέα κτιρια. Κάποιες φορές 
βρίσκουμε μόνο ένα σωρό από πέτρες και τη βάση.  

Και αν είναι τόσο λίγα, τι καταλαβαίνεις;  
Το εντυπωσιακό είναι ότι ακόμα και μόνο με τη βάση, μπορείς να το περιγράψεις.  
Κοιτώντας τα λίθινα στοιχεία που σώζονται, μπορείς να βρεις πώς λειτουργούσε.  
Από πού ερχόταν το νερό, πώς ήταν ο μηχανισμός.  Είναι σαν ένα παζλ.  

Τι έχεις κερδίσει εσύ από την ενασχόλησή σου με τους μύλους;  
Πέρα από την τεχνική γνώση πάνω στους μύλους, έμαθα να χρησιμοποιώ διάφορα 
εργαλεία. Τελευταία χρησιμοποιώ και drone στην αναζήτηση, φωτογράφιση και 
καταγραφή. Κατά την αποτύπωση, μετράω, σχεδιάζω και ζωγραφίζω. Γνώρισα 
ενδιαφέροντες ανθρώπους από όλο τον κόσμο, όλοι ερασιτέχνες με ενδιαφέρον 
στους μύλους.   

Επίσης, έχω βρεθεί σε πολύ όμορφα μέρη. Η θέα από τους ανεμόμυλους είναι 
καταπληκτική. Οι νερόμυλοι συνήθως είναι σε ρεματιές. Εκεί δεν έχει συνήθως θέα 
αλλά είναι πανέμορφα, ήσυχα με τον ήχο του νερού, τις λιβελούλες και τις 
πεταλούδες. Είναι μέρη στα οποία δεν θα είχα βρεθεί αν δεν είχα βγει στο κυνήγι 
για μύλους.  

Έχω κερδίσει και μπόλικες γρατζουνιές! Περπατώντας σε κλειστά από την έλλειψη 
χρήσης μονοπάτια ανάμεσα σε βάτα και πυκνή βλάστηση μέχρι να φτάσω σε 
τοποθεσίες μύλων. Αλλά αυτό είναι μέρος του σασπένς και της περιπέτειας. Όταν 
βρίσκω το μύλο, η χαρά είναι μεγάλη!  

Όλγα, σε ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σου και που μοιράστηκες πληροφορίες για 
το χόμπυ σου μαζί μας. Πιστεύω πως κάποια μέλη μας θα βγουν στο κυνήγι στον τόπο 
τους ή σε επόμενη κατασκήνωση.   
Και εγώ σας ευχαριστώ. Θα χαρώ πολύ αν μάθω ότι Μεγάλοι Οδηγοί ενδιαφέρθηκαν να 
βρουν μύλους. Εκτιμάμε ότι στην Ελλάδα υπάρχουν περίπου 2.000 ανεμόμυλοι και 
περίπου 30.000 νερόμυλοι!  Σκεφτείτε, 32.000 μύλοι!    
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
Στα παραρτήματα που ακολουθούν δίνουμε λίγο περισσότερες λεπτομέρειες για κάποιες ιδέες 
για δραστηριότητες που αναφέρονται στο κυρίως μέρος του πακέτου.   

Παράρτημα Α:  Το φαγητό σου   
Στο παράρτημα αυτό δίνουμε μερικά ενδεικτικά ερωτήματα που μπορούν να σε 
βοηθήσουν να επιλέγεις φαγητό που να μην έχει μεγάλο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.  

Φρούτα και τα λαχανικά:    
❖ Είναι στην εποχή τους;   

Μην ψάχνεις καρπούζια ή ντομάτες το χειμώνα.    
❖ Από που έρχονται;   

Τα λεμόνια Αργεντινής ή τα σκόρδα Κίνας κάνουν μεγάλο ταξίδι για να 
φτάσουν στην κουζίνα σου.  

Ψάρια και ψαρικά  
Η Γενική Διεύθυνση Αλιείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα πλαίσια της προώθη-
σης της βιώσιμης αλιείας στη Μεσόγειο και στην προστασία του γόνου των θαλάσ-
σιων ειδών έκανε την καμπάνια:  

Άσε το γόνο να γίνει γονιός 
www.youtube.com/watch?v=7U7KZgnrC4g 

Και η WWF νωρίτερα έκανε την καμπάνια:   

Κάθε ψάρι στον καιρό του…  
και ο κολιός ποτέ (!) τον Αύγουστο 

Παρότι λέει η παροιμία!   
Τον Αύγουστο έχει τα αυγά του στην κοιλιά,  

είναι δηλαδή αυγωμένος, όπως λένε οι ψαράδες. 

Ενδεικτικές ερωτήσεις που προτείνει η greenpeace είναι:  

❖ Είναι η κατάλληλη εποχή;  
❖ Υπάρχει η νέα σήμανση;   

Τα προϊόντα πλέον πρέπει να έχουν ετικέτες με πληροφορίες, όπως τη 
μέθοδο και την περιοχή αλίευσης.  Αναζήτησέ την!  

❖ Αλιεύθηκε με βιώσιμο τρόπο από παράκτιο ψαρά χαμηλής έντασης;  

www.youtube.com/watch?v=7U7KZgnrC4g
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❖ Είναι ντόπιο;  
❖ Είναι υπεραλιευμένο ή απειλούμενο είδος;  
❖ Έχει το σωστό μέγεθος;  

Μπορείς να βρεις όλες τις πληροφορίες στους παρακάτω συνδέσμους:  

⁃ http://diktyosou.gr/fish-and-tips/   

⁃ http://www.wwf.gr/images/pdfs/FishTips.pdf   

Σε μια χώρα τουριστική με μεγάλη κατανάλωση ψαρικών, έχει αξία η ενεργοποίηση 
για την αλλαγή νοοτροπίας. 

Κρέας και γαλακτοκομικά  
❖ Ενδεικτικές ερωτήσεις πριν επιλέξεις κρέας και γαλακτοκομικά:  
❖ Είναι η κατάλληλη εποχή;  
❖ Από που προέρχεται αυτό το κομμάτι κρέας;  Πού γεννήθηκε, πού έγινε  

η εκτροφή και πού η σφαγή;  
❖ Σε τι χώρο μεγάλωσε;    
❖ Τι τροφή έτρωγε;  

Για όλα τα παραπάνω υπάρχουν επαρκή δεδομένα;    

❖ Η παραγωγή κρέατος και γαλακτοκομικών έχει μεγάλο περιβαλλοντικό 
αποτύπωμα;   

❖ Εφαρμόζονται βιώσιμες πρακτικές στην εκτροφή των ζώων;  

Το μαγείρεμα   
Ήξερες ότι με τη χρήση ολόκληρων των ζώων στο μαγείρεμα απαιτείται λιγότερη 
εκτροφή ζώων για την κάλυψη των αναγκών διατροφής του πληθυσμού αλλά και 
μικρότερο κόστος μαγειρέματος.  

Για παράδειγμα δεν χρειάζεται να αγοράζεις μόνο φιλέτο κοτόπουλου ή ψαριού, 
αλλά ότι μπορείς να μαγειρέψεις ολόκληρα τα ζώα ή τα κομμάτια που δεν θα 
χρησιμοποιούσες κανονικά με νέους τρόπους.  

Εάν σου αρέσει η μαγειρική και ο πειραματισμός στη μαγειρική, μπορείς να  ψάξεις 
τους σύγχρονους σεφ αλλά και τις παραδοσιακές συνταγές.  

Ενημερώσου μόνο από έγκυρες πηγές και αποφάσισε μόνος σου  
σχετικά με τη διατροφή σου.  Μην ξεχάσεις, πριν αποφασίσεις,  

να λάβεις υπόψη και τι χρειάζεσαι για να είσαι υγιής. 

http://diktyosou.gr/fish-and-tips/
http://www.wwf.gr/images/pdfs/FishTips.pdf
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Παράρτημα Β:  Εντόπισε και κατάγραψε παλιούς μύλους  
Στο παράρτημα αυτό δίνουμε περισσότερα στοιχεία για την αναζήτηση και κατα-
γραφή παλιών μύλων.    

Μύλοι υπάρχουν παντού στην Ελλάδα και χρησιμοποιούνταν για πολλές και δια-
φορετικές χρήσεις. Για το άλεσμα του σταριού σε αλεύρι, για το άλεσμα του 
μπαρουτιού, για το πλύσιμο, για το πότισμα. Οι παλιοί μύλοι χρησιμοποιούσαν 
συχνότερα το νερό και τον αέρα για την κίνησή τους.    

Είναι το πρώτο δείγμα βιομηχανίας αλλά και απευθείας χρήσης εναλλακτικών μορ-
φών ενέργειας για την κίνηση.    

Όταν λέμε μύλο εννοούμε συνήθως το κτιριο αλλά και το μηχανισμό.  

Δεν έχουν διατηρηθεί πολλοί μύλοι μέχρι τις ημέρες μας κυρίως επειδή δεν έχουμε 
κατανοήσει την αξία τους, τόσο στο περιβάλλον όσο και την ιστορική τους 
αξία. Πολλοί κατέρρευσαν με την πάροδο του χρόνου αλλά και πολλοί κατεδα-
φίστηκαν από τους ιδιοκτήτες τους από άγνοια ή για να πάρουν τις πέτρες και σε 
άλλους πήραν τις μυλόπετρες για να τις κάνουν τραπέζια.  

Εάν το επιλέξετε, μπορείτε να κάνετε μια δράση είτε στο τόπο σας, είτε στην 
κατασκήνωση, είτε σε μια εκδρομή για να αναζητήσετε εάν υπάρχουν παλιοί μύλοι 
στην περιοχή, να μιλήσετε με τους παλιότερους, να ψάξετε παλιές φωτογραφίες 
και χάρτες και μετά να τους ψάξετε πάνω στις κορφές ή στις ρεματιές ή μέσα σε 
χωράφια. Όταν τους βρείτε, μπορείτε να καταγράψετε τη θέση τους, να τους 
φωτογραφίσετε και να ενημερώσετε την παγκόσμια βάση δεδομένων. Η καταγραφή 
τους είναι η πρώτη κίνηση για την διάσωσή τους.  

Μπορείτε ενδεικτικά να αρχίσετε να συμπληρώνετε το παρακάτω ερωτηματο-
λόγιο:  

❖ Συντεταγμένες  

❖ Φωτογραφία  

❖ Ιδιοκτησία (ιδιωτικός, μοναστηριακός, δημοτικός)  

❖ Υπάρχει ομάδα μύλων ή είναι ένας μεμονωμένος;  

❖ Ποιά η κινητήριος δύναμη (μυϊκή - ανθρώπινη ή ζωική, άνεμος, νερό)  

❖ Ποιό το παραγόμενο προϊόν (αλεύρι, λάδι, μπαρούτι κλπ.)  

❖ Ποιό το είδος του μηχανισμού (άλεσης, σύνθλιψης, τριβής, κρούσης, 
πριονίσματος, άντλησης κλπ)  

❖ Ποιά χωριά εξυπηρετούσε;  
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❖ Για νερόμυλους:   

o Από πού έρχεται το νερό;  
o Το νερό είναι από πηγή ή εποχιακό ρέμα ή ποτάμι;  
o Υπάρχει διαδοχική ή μη, χρήση του νερού;  
o Ποιά η διαδρομή του νερού (από πού ξεκινάει και τι διαδρομή κάνει για να 

φτάσει στο μύλο;)  

❖ Για ανεμόμυλους: Είναι σε λόφο, διάσελο ή πεδιάδα;   

❖ Πέραν αυτών υπάρχουν και πιο ειδικές ερωτήσεις για το είδος των μύλων  

❖ Για νερόμυλους αν έχει οριζόντια ή κατακόρυφη φτερωτή κλπ  

❖ Για ανεμόμυλους αν είναι μεσογειακός πυργόμυλος (κυκλικός) 
ή πεταλόσχημος κλπ  

Μπορείτε να συμπληρώσετε την καταγραφή με ιστορίες της περιοχής για τον μύλο 
που βρήκατε.  

Για να πάρετε μια ιδέα πόσοι μύλοι στην Ελλάδα είναι ήδη καταχωρημένοι στην βάση 
δεδομένων ακολουθεί ένας χάρτης που περιλαμβάνει συνολικά περίπου 2.000 μύ-
λους. Η καταγραφή είναι μια διαρκής εργασία και ο χάρτης εμπλουτιζεται συνεχώς. 
Ο στόχος είναι να καταγραφούν οι πάνω από 32.000 νερόμυλοι και ανεμόμυλοι που 
εκτιμάται ότι υπάρχουν στην Ελλάδα!  

Είναι σχεδόν σίγουρο ότι ένας ξεχασμένος μύλος βρίσκεται κάπου κοντά σας! 
Αξίζει να βγείτε στο κυνήγι. 

 
* Οι πληροφορίες στο παράρτημα αυτό προέρχονται από την ιστοσελίδα  

των Ελλήνων Μυλολόγων www.hellenicmills.gr 

http://www.hellenicmills.gr/
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Αντί προλόγου...   

Μια ανατολή στο βουνό, ένα γλυκοχάραμα μέσα σε μια 

βάρκα, ένα σούρουπο στο λιβάδι ή μια βραδινή φωτιά στο 

ποτάμι; Όσες εικόνες κι αν θυμηθώ η αίσθηση είναι 

γλυκιά και μαγική. Φύση, καθαρός αέρας, χρώμα 

πράσινο ή μπλε και κίτρινο και κόκκινο και μωβ και 

πεδίο να κινηθώ όπως θέλω και μπορώ!  

Η επαφή με τη φύση με φέρνει κοντά στον εαυτό μου, 

στα συναισθήματά μου και στις βαθύτερές μου σκέψεις. 

Μου δημιουργεί γλυκιά σωματική κούραση, ηρεμία και 

πνευματική ευεξία! Περπατάω στο βουνό, με κουράζει η 

ανηφόρα και βυθίζομαι σε μένα. Φτάνω στην κορφή και 

η θέα που αντικρίζω γεμίζει την ψυχή μου με ομορφιά… 

τότε μπαίνουν στα κουρασμένα πόδια μου φτερά και 

παίρνω απίστευτη δύναμη! Ξεχνάω την κούραση γιατί 

μέσα μου νιώθω ότι έχω καταφέρει κάτι περισσότερο από 

εχθές. Ξεκινώ την κατάβαση με ζωγραφισμένο χαμόγελο 

στο πρόσωπο και εντυπωμένη στην καρδιά τη 

φωτογραφία της θέας!  

Μου δίνει έμπνευση γιατί μου κεντρίζει τη φαντασία, με 

απελευθερώνει από τη συμβατικότητα της καθημερινής 

ζωής της πόλης γιατί μπορεί να γίνει απρόβλεπτη η 

«σχέση» αυτή,  μπορεί να μου ζητά να σκεφτώ αλλιώς, να 

βρω λύσεις και να βγω από τη βολή μου…  

Με κάνει να γνωρίσω τον εαυτό μου, να προσπαθήσω να 

καταφέρω αυτό που παλιά μου φαινόταν αδύνατο, πρώτα 

να βρω τα όριά μου και αν θελήσω να κοπιάσω, να βρω 

τρόπο να τα ξεπεράσω!   
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Αλλά το πιο μαγικό απ’ όλα είναι ότι ενώ μου δείχνει τα 

όριά μου, συγχρόνως μου γεννά μια αίσθηση ελευθερίας. 

Είναι σαν να με προκαλεί κι ενώ μου ζητά να την 

αποδεχτώ όπως είναι και να τη σεβαστώ, μου δείχνει το 

δρόμο  να διαλύσω τους όποιους φόβους με κρατάνε πίσω 

και να  ανακαλύψω τις δυνατότητές μου!  

Φύση - άνθρωπος σχέση οικεία και συγχρόνως μαγική 

σαν την εικόνα από το τραγουδάκι αυτό του 

Σαββόπουλου:  

 

Κάτι αλήθεια συμβαίνει εδώ κάτι μυστικό, κάτι 

πλούσιο και παράξενο σαν τοπίο στο βυθό, 

ανθισμένες κερασιές κι απόγευμα ζεστό  

και πολύχρωμο χορτάρι, ναι, για ν' αποκοιμηθώ.   
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Εισαγωγή, φύση - έφηβος - υγεία  
Μια μεγάλη διεπιστημονική ομάδα ειδικών όπως ψυχοθεραπευτές, σχολικοί ψυχο-
λόγοι, παιδιατρικοί εργοθεραπευτές αλλά και εκπαιδευτικοί ασχολούνται με τα τερά-
στια οφέλη που προκύπτουν από την ενασχόληση του ανθρώπου (παιδιού - εφήβου - 
ενήλικα) με δραστηριότητες που εμπεριέχουν σωματική άσκηση.   

Να τι καταγράφουν σαν γενικό συμπέρασμα:  

Οι δραστηριότητες στη φύση ενθαρρύνουν τη θετική διάθεση και μειώνουν τις 
πιθανότητες για κατάθλιψη.   

Συμβάλλουν ώστε οι έφηβοι αλλά και γενικά οι άνθρωποι να είναι πιο ήρεμοι, πιο 
υγιείς, πιο δημιουργικοί, λιγότερο αγχωμένοι άρα και καλύτεροι μαθητές ή επαγ-
γελματίες, ενώ μειώνουν τις πιθανότητες παχυσαρκίας.  

Οι δραστηριότητες στη φύση αναπτύσσουν πολλούς τομείς όπως:  

❖ Η εξερεύνηση  

❖ Η ανάληψη ρίσκου και η αξιολόγησή του  

❖ Η συγκέντρωση της σκέψης  

❖ Η ικανότητα απορρόφησης πληροφοριών  

❖ Η κοινωνικοποίηση   

❖ Η βελτίωση της διάθεσης  

❖ Η παρατηρητικότητα  

❖ Η σύνθεση και εξαγωγή συμπερασμάτων  

❖ Η συνεργατικότητα  

❖ Η ποικιλία αισθητηριακών ερεθισμάτων  

Οι δραστηριότητες στη φύση κάνουν τη μάθηση περισσότερο αποτελεσματική και 
διασκεδαστική.   

Οι δραστηριότητες αυτές μπορούν να χωρέσουν επιστήμες όπως φυσική, μαθηματικά, 
χημεία, γλώσσα, οικολογία, τέχνες (μουσική, ζωγραφική, κίνηση, γλυπτική, αρχιτεκ-
τονική) αλλά και τον αθλητισμό.  

Κι αυτό γιατί η φύση είναι δ ι α θ ε μ α τ ι κ ή !     
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Σκοπός του θέματος   
Το θέμα δραστηριότητες στη φύση μπορεί να αποτελέσει ένα πολύ ελκυστικό και 
δυνατό στοιχείο του προγραμματισμού της οδηγικής χρονιάς. Είναι τόσο ποικίλο που 
μπορεί να καλύψει εύκολα διαφορετικές ανάγκες και επιθυμίες από πολύ κινητικές 
και δραστήριες ως πιο καλλιτεχνικές και δημιουργικές. Οι τελικοί “συνδυασμοί” 
ανήκουν στην ομάδα/πλήρωμα!    

Ο Σκοπός του πακέτου αυτού είναι να σε ωθήσει αρχικά σε μια διερεύνηση σε σχέση  
με την ποικιλία του θέματος και να σε βοηθήσει να το πλησιάσεις πολύπλευρα.  

Θυμήσου ότι για να χαρείς με ασφάλεια κινητικές δραστηριότητες στη φύση,  θα πρέπει 
να προχωρήσεις με σίγουρα γνωστικά βήματα, ώστε οι συμμετέχοντες να μην 
εξαντληθούν, απογοητευθούν και τα παρατήσουν.   

Χτίσε γνώση & αντοχή, αύξησε πυραμιδωτά το ενδιαφέρον και κάνε διορθωτικές 
κινήσεις όπου χρειαστεί, γιατί σίγουρα θα χρειαστεί... 
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Στόχος του θέματος   
Όταν ολοκληρώσεις την ενασχόλησή σου με το αντικείμενο αυτό, ασφαλώς ανάλογα με 
το χρόνο και την ενέργεια που θα διαθέσεις, θα έχεις καταφέρει να ακουμπήσεις, 
κατακτήσεις ή και υπερκαλύψεις τα σημεία των στόχων & υποστόχων που αναφέ-
ρονται πιο κάτω. Θα έχεις καταφέρει να:  

❖ μπορείς να οργανώνεις κινητικά παιχνίδια στη φύση  με κοντάρια- σχοινιά- 
κορμούς κλπ.  

❖ είσαι σε θέση να μετατρέπεις άχρηστα αντικείμενα όπως σαμπρέλες - 
τενεκέδες κλπ σε αντικείμενα για παιχνίδι 

❖ μπορείς να δείξεις ότι ξέρεις και σε άλλους 

❖ μπορείς να στήνεις με σχοινιά στη φύση περάσματα, τραβέρσες κλπ.  

❖ νοιώθεις έτοιμος να υλοποιήσεις με ασφάλεια προγράμματα  εκτός Εστίας  

❖ νοιώθεις ότι μπορείς να οργανώσεις δράση, στην οποία θα καλέσεις και μη 
Οδηγούς να συμμετέχουν, με στόχο να προβάλεις την Ομάδα σου 

❖ επιλέγεις διαφορετικές ΟΕ από τις συνηθισμένες στις ΚΚΑ που έχουν 
σχέση με δραστηριότητες στη φύση (πάντα σε συνεννόηση με τους φορείς 
του τόπου) 

❖ συνεργάζεσαι με ειδικούς σε πιο δύσκολες δραστηριότητες (προϋπόθεση 
γι’ αυτό είναι να ξέρεις τα βασικά)  

Αν πάλι αυτά τα σημεία/στόχοι  που αναφέρονται πιο πάνω δεν σε καλύπτουν, θέσε τα 
δικά σου και προχώρα. Θυμήσου μόνο να οργανώσεις τη δουλειά σε στάδια. Για το 
σκοπό αυτό σκέψου πώς μπορείς να κάνεις τα παρακάτω  6 βήματα:  

1. Ξεκίνα μαθαίνοντας τα “βασικά” και ασχολήσου με τη λεπτομέρεια σε 2ο 
στάδιο, αλλά μη μείνεις στα βασικά...  

2. Εξοικειώσου με εργαλεία & υλικά.  

3. Εμπλούτισε την εργαλειοθήκη της ομάδας/πληρώματος.  

4. Γίνε ειδικός (κόμπους και συνδέσεις / “φύση & τέχνες” ή “φύση & επιστήμη”)  

5. Αναζήτησε στο διαδίκτυο περισσότερες πληροφορίες που θα σου προσφέρουν 
ειδικές γνώσεις.  

6. Παρουσίασε τις γνώσεις αυτές στην ομάδα/πλήρωμα (θυμήσου ότι μόνο όταν 
μπορώ να παρουσιάσω με άνεση ένα θέμα και να απαντήσω σε σχετικές 
ερωτήσεις, τότε το  κατέχω ουσιαστικά!)    
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Γιατί στη βάρκα;  
Η βάρκα σαν εργαλείο δυναμικής της Ομάδας  
Από τον Κωνσταντίνο Τσιάμη αρχηγό Ναυτοδηγών  

Η βάρκα είναι ένα εργαλείο με το οποίο μπορεί να υλοποιηθεί ολοκληρωμένα 
το Οδηγικό Παιδαγωγικό Πρόγραμμα. Η Ζωή στη Φύση σαν ένας από τους τρεις 
άξονες,  παίζει σημαντικό ρόλο στα  προγράμματά μας, όμως φύση δε σημαίνει μόνο 
βουνό και δάσος, σημαίνει εξίσου ποτάμι, λίμνη και θάλασσα. Είναι λοιπόν πολύ 
σημαντικό να ξέρουμε να εφαρμόζουμε το πρόγραμμά μας και στο υγρό στοιχείο!  

Η βάρκα είναι ένα εργαλείο για την ανάπτυξη διάφορων δεξιοτήτων όπως: κριτική 
ικανότητα, λήψη αποφάσεων, διαχείριση κρίσεων, ηγεσία, επικοινωνία κ.α. Εδώ οι 
Οδηγοί έχουν την ευκαιρία εκτός από τα παραπάνω, να ανακαλύψουν πιθανά 
ενδιαφέροντα, τα οποία μπορεί να τους φανούν χρήσιμα ακόμα και σαν μελλοντικές 
επαγγελματικές κατευθύνσεις.   

Καθώς το κομμάτι της γνώσης δεν τελειώνει ποτέ, η θάλασσα πάντα θα διδάσκει αρκεί 
κανείς να την σέβεται. Τα παιδιά μέσω της επαφής τους με το ναυτοδηγικό πρόγραμμα 
έχουν την ευκαιρία να:   

❖ μάθουν να διαβάζουν χάρτες,   

❖ βρίσκουν στίγμα/θέση τους εν πλω,   

❖ οργανώνουν δράσεις,   

❖ μάθουν προσανατολισμό,   

❖ μάθουν ονομοταλογία λέμβου,   

❖ πιάσουν πηδάλιο,  

❖ μάθουν αεροδυναμική πανιών,  

❖ αλληλοεπιδράσουν και να αυτοδιοικηθούν!    

Κι όλα τα παραπάνω μέσα από το παιχνίδι και την αίσθηση ελευθερίας που προσφέρει 
η θάλασσα!  

Η δυναμική ομάδας μπορεί να επιτευχθεί μέσω των προηγούμενων στοιχείων καθώς 
και για να ‘λειτουργήσει’ η βάρκα θα πρέπει ο καθένας να εκτελεί τα καθήκοντα του.  

Στο παράρτημα του πακέτου, όπου αναλύονται οι “υπευθυνότητες εντός λέμβου” 
φαίνεται ξεκάθαρα πόσο χρήσιμο εργαλείο, για την προσωπική ανάπτυξη των συμμε-
τεχόντων, μπορεί να αποτελέσει η βάρκα.  
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Ιδέες για Επιτροπές 
...με εφαρμογή στη συγκέντρωση, στην εκδρομή, στην κατασκήνωση.  

 1.   Επισκεφτείτε βιότοπους ( δάση, υγροβιότοπους, αμμοθίνες σε παραλίες 
κ.λ.π) και ασχοληθείτε με τη χλωρίδα ή την πανίδα τους.  
Μπορείτε   μαζί σας να έχετε  και κάποιον ειδικό, όπως κάποιον βιολόγο που 
ασχολείται με έρευνα στο πεδίο ή κάποιον ορνιθολόγο και έτσι να ασχοληθείτε 
με παρατήρηση πουλιών. Συνδυάστε το αν θέλετε με την Ευρωπαϊκή  Ημέρα  
Παρατήρησης Πουλιών! ( 1ο Σ/Κ Οκτώβρη).  

 

 2.  Λάβετε μέρος ή διοργανώστε καθαρισμό παραλίας μόνοι σας ή σε 
συνεργασία με τοπικούς φορείς. Υιοθετήστε την παραλία και αναλάβετε τη 
φροντίδα της για συγκεκριμένο χρονικό  διάστημα. 

  

 3.  Σας εντυπωσίασαν φύλλα και καρποί; Φτιάξτε  αποτυπώματα με γύψο και  
φέρτε τα στην Εστία σας ή φτιάξτε με  αυτά τα αναμνηστικά σας . Και.... επειδή 
η φύση εμπνέει τις τέχνες, φτιάξτε  στάμπες από φύλλα, χρωματίστε τα  και 
τυπώστε  σε ύφασμα, σε χαρτί ή σε ξύλο!   

  

 4.  Ασχοληθείτε  με τα 4 στοιχεία της φύσης και κάνετε μικρά πειράματα για 
κάθε ένα από αυτά. 

  

 5.  Μάθετε πως το θαλασσινό νερό μετατρέπεται σε πόσιμο, διοργανώστε 
σχετικό εργαστήρι. 

  

 6.  Φτιάξτε  ξύλινες φωλιές και ταΐστρες για τους φτερωτούς φίλους μας και  
τοποθετήστε τις  στο πάρκο της πόλης σας, σε συνεννόηση με το Δήμο. 

  



ΦΥΣΗ: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 
 

10 

 7.  Φτιάξτε  ένα πακέτο με παιχνίδια εξωτερικού χώρου με στόχο την επαφή 
των παιδιών μικρότερης ηλικίας ( Δημοτικού)  με τη φύση  και  χαρίστε τα στο  
Δημοτικό Σχολείο  που υπάρχει κοντά στην Εστία σας. 

  

 8.  Ασχοληθείτε με μια αγροτική δουλειά στην εκδρομή ή στην κατασκήνωση, 
όπως τρύγος, άρμεγμα κ.λ.π. Παρουσιάσετε τις εμπειρίες σας  π.χ. σε μικρά 
δρώμενα. 

  

 9.  Ανεβείτε σε κοντινό βουνό και μαζέψτε  μανιτάρια. ΠΡΟΣΟΧΗ Με κάποιον 
που τα γνωρίζει καλά! Επιστρέψτε  στην Εστία σας και φτιάξτε  νόστιμες 
συνταγές με τα μανιτάρια που μαζέψατε.  

 

 10.  Μάθετε  για τα αρωματικά φυτά και βότανα του τόπου μας. Πώς 
χρησιμοποιούνται, πώς παράγουμε αιθέρια έλαια από αυτά, πώς τα 
χρησιμοποιούμε για φάρμακο ή για καλλυντικά; Αν θελήσετε να δώσετε 
συνέχεια στη δραστηριότητα, τότε μαζέψτε - αποξηράνετε - επεξεργαστείτε -  
πουλήστε! 

 

 11.  Μειώστε το οικολογικό αποτύπωμα της ομάδας/πληρώματος, της 
οικογένειας, του Τ.Τ. που ανήκετε ή της κατασκήνωσης. Μάθετε  για την 
κομποστοποίηση και φτιάξτε  έναν κομποστοποιητή! 

 

 12.  Μειώστε το οικολογικό σας αποτύπωμα φτιάχνοντας από τηγανόλαδα 
σαπούνια χεριών και σώματος, για την Εστία, τις εκδρομές την κατασκήνωση. 
Προσοχή όχι χωρίς επίβλεψη ενήλικα λόγω καυστικής ποτάσας. 
http://livingforfree.gr/ftiaxte-sapouni-apo-tiganolado-pou-echete-gia-petama/  

 

http://livingforfree.gr/ftiaxte-sapouni-apo-tiganolado-pou-echete-gia-petama/
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 13.  Σχετίζεται η διατροφή μας με τη φύση; Πόσο δύσκολο ή εύκολο είναι να 
βάλουμε τη φύση στη διατροφή μας; Τι πρέπει να γνωρίζουμε; Ποια η διαφορά 
μεταξύ βιολογικών και οργανικών προϊόντων; 

 

 14.  Land art: Είναι ένα καλλιτεχνικό κίνημα όπου το τοπίο και η τέχνη είναι 
άρρηκτα συνδεδεμένα. Υλικά της land art είναι οι πέτρες, τα βράχια , τα 
βότσαλα, το χώμα, τα φύλλα, τα κλαδιά, το νερό. Δοκιμάστε χωρίς φόβο αλλά 
με πάθος! 

 

 15.  Επισκεφτείτε ένα όμορφο δάσος, μια παραλία. Δείτε με “άλλα μάτια”, 
απολαύστε το, ακούστε τους ήχους του, εμπνευστείτε και γίνετε καλλιτέχνες 
της land art. Θα ενθουσιαστείτε με τα έργα σας. 

 

 16.  Στα χρονικά πλαίσια μιας συγκέντρωσης πηγαίνετε για  ένα πικ νικ. 
Ετοιμάστε πρωτότυπα και υγιεινά σάντουιτς ή ό,τι άλλο σας αρέσει  και βάλτε 
το πικ νικ στην κουλτούρα της  ομάδας σας. Παίξτε, χαλαρώστε, τραγουδήστε, 
συζητείστε! 

 

 17.  Πηγαίνετε σε ένα δασάκι, σε μια παραλία σε ένα πάρκο και κάντε yoga, 
pilates, χορό! 

 

 18.  Ή τελικά απλώς απολαύστε ένα όμορφο τοπίο, χωρίς το άγχος μιας 
τέλεια προετοιμασμένης δράσης, γίνεται και αυτό! 
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 Προτάσεις για εξοικείωση  
Υλικό από την συνάντηση Στελεχών - Εκπαιδευτών - Κατασκηνωτών:  

A. ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
1. Τυρολέζικη τραβέρσα  

(η πρακτική εφαρμογή πραγματοποιήθηκε στη συνάντηση συνεργατών για να 
αποτελέσει εργαλείο για δραστηριότητες στη φύση. Απαραίτητη προϋπόθεση η 
τριβή με το αντικείμενο και η τήρηση κανόνων ασφαλείας)  

Τι είναι & σε τι μπορεί θα μου χρησιμεύσει   
Πρόκειται για ένα τεχνητό κεκλιμένο πέρασμα που φτιάχνεται συνήθως με 
σχοινιά (ή και συρματόσχοινο) από ψηλό σε χαμηλότερο σημείο. Με μια τέτοια 
τραβέρσα μπορώ να μεταφέρω φορτίο ή άνθρωπο από ένα ψηλότερο σ’ ένα 
χαμηλότερο επίπεδο. Για να το κάνω πρέπει να ακολουθήσω συγκεκριμένα 
βήματα και να κατακτήσω τους κόμπους που αναλύονται πιο κάτω.  

Υλικά:   
⁃ κύριο σχοινί πιστοποιημένης αντοχής με ελάχιστο μήκος 30 m &  ελάχιστο 

πάχος 11 mm,   

⁃ 2ο σχοινί πάνω στο οποίο θα ασφαλιστεί ο άνθρωπος ή το φορτίο  
που θα ανέβει στην τραβέρσα,   

⁃ 6 – 8  Καραμπίνερ ασφαλείας,   

⁃ 4 - 6 ιμάντες  

⁃ 2  μποντριέ (ζώνες ασφαλείας),   

⁃ Κράνος  

Πού στήνω την τραβέρσα με ασφάλεια 
Βρίσκω 2 γερά σημεία “αγκύρωσης”  όπως 2 γερά δένδρα (πεύκα ή έλατα) 
ιδανικά σε απόσταση όχι μεγαλύτερη των 15 μέτρων και με κάθετα κλαριά 
ώστε να μπορώ να σκαρφαλώσω και να δέσω.  

Διαλέγω μια κλίση όχι μεγαλύτερη από 10 μοίρες  και διαλέγω ή καθαρίζω την 
ενδιάμεση απόσταση και το τέλος της διαδρομής, ώστε να είναι ελεύθερη από 
εμπόδια όπως πέτρες κλαδιά κλπ. 
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Πώς στήνω & τεντώνω την τραβέρσα με ασφάλεια 
1ο βήμα: Δένω με κόμπο 8κτάρι τη μια άκρη του σχοινιού (“κύριο σχοινί”) σε 
σταθερό σημείο όπως κορμό δένδρου και περνώ την  άλλη  άκρη  του 
σχοινιού μέσα στο καραμπίνερ  (που έχω δέσει όπως δείχνει η εικόνα στο 2 
σταθερό σημείο  που έχω π.χ. ένα άλλο δένδρο)  

2ο βήμα: κάνω μισή ψαλιδιά στο καραμπίνερ  

3ο βήμα: δένω κόμπο  “προύζικ” στο “κύριο” σχοινί  (αυτό δηλ που έδεσα στο 
δένδρο)  & ενώνω με καραμπίνερ.  Στη συνέχεια με τη βοήθεια κι άλλων 
ανθρώπων τραβώ το σχοινί μέσα από το καραμπίνερ και το τεντώνω. Μόλις 
ο κόμπος προύζικ φτάσει στο καραμπίνερ, τον χαραλώνω, το πηγαίνω πίσω 
και επαναλαμβάνω το τέντωμα. Εδώ χρειάζεται κάποιος να κρατάει το 
κύριο σχοινί κοντά στο καραμπίνερ για να μη χαθεί το κερδισμένο τέντωμα!  

4ο βήμα: αφού τεντώσω το σχοινί  όσο περισσότερο μπορώ,  ασφαλίζω με 
“μουλαρόκομπο”.  

Όταν ολοκληρώσω το στήσιμο αυτό, έχει ολοκληρωθεί η τραβέρσα πάνω στην 
οποία θα μεταφέρω φορτίο ή άνθρωπο. Μένει μόνο να προσθέσω τροχαλία 
πάνω στην οποία θα “κρεμάσω” με καραμπίνερ το φορτίο ή άνθρωπο και με ένα 
δεύτερο σχοινί να την τραβήξω στην εκκίνηση της κεκλιμένης κατασκευής.  

(Σχετικές εικόνες στο παράρτημα οπτικοποιούν τα βήματα και τους απαραίτητους 
κόμπους που σας παραθέτουμε από το www.animatedknots.com)  

Πώς ανεβαίνω στην τραβέρσα με ασφάλεια 
Αν επιλέξω ψηλότερο σημείο από αυτό που μπορώ να δέσω πατώντας στο 
έδαφος, τότε μπορώ να χρησιμοποιήσω σκάλα αλλά θα πρέπει να ασφαλίσω τον 
εαυτό μου από πτώση και φυσικά να ανεβάζω ελεγχόμενα (άνθρωπο ή φορτίο).  

Για τον σκοπό αυτό, θα χρειαστώ ένα σχοινί, το οποίο θα περάσω από π.χ.  
οριζόντιο γερό κλαδί δένδρου και θα το δέσω με 8τάρι στο μποντριέ του 
ανθρώπου που θα ανέβει στη σκάλα, ενώ από την άλλη θα το έχω τυλίξει γύρω  
από ένα άλλο γερό σταθερό σημείο ή άνθρωπο στο έδαφος που θα φοράει 
μποντριέ.  

Έτσι μπορώ να αποτρέψω το ενδεχόμενο απότομης πτώσης από τη σκάλα.    

  

http://www.animatedknots.com/
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Ασφάλεια του ανθρώπου που ασφαλίζει (επάνω στο δένδρο)  
Ο άνθρωπος που  βρίσκεται στο δένδρο και διασφαλίζει την ομαλή μετάβαση 
του ατόμου που θα τσουλήσει, είναι εκείνος που θα περάσει τον ιμάντα με 
το καραμπίνερ (carabiner) της τραβέρσας στο μποντριέ (baudrier) του ατόμου 
που θα τσουλήσει.   

Θα πρέπει κι εκείνος με τη σειρά του να φοράει μποντριέ και να είναι 
ασφαλισμένος με ιμάντα και καραμπίνερ στο δένδρο.           

Προσοχή: Χρειάζονται αρκετές δοκιμές στην αρχή με φορτία κάποιου βάρους 
και μετά με ανθρώπους για να βεβαιωθούμε ότι κατέχουμε όσα περιγρά-
φονται πιο πάνω.  

 

2. Μια δράση στη γειτονιά  

Όταν λοιπόν έχουμε ολοκληρώσει τα στάδια γνώσης, κατανόησης και εφαρμογής 
της «τυρολέζικης τραβέρσας» και την έχουμε δοκιμάσει σε “κλειστό κύκλο” τότε 
είμαστε σε θέση να οργανώσουμε  μια δράση εκτός Εστίας που θα την περιλαμ-
βάνει με δύο στόχους:  

α) Eπαφή με δραστηριότητες στη φύση   

β) Συμμετοχή και προσέλκυση νέων μελών στο Σωματείο μας 

Ένα Μ.Π. Φύσης στη γειτονιά σε κάποιο πάρκο, μόνοι μας ή σε συνεργασία με άλλο 
Τοπικό Τμήμα σε κεντρικό σημείο, μπορεί να αξιοποιηθεί σαν εργαλείο για να 
πετύχουμε τους δυο παραπάνω στόχους.  

Να μερικές ενδεικτικές προτάσεις για τους σταθμούς του:  

1. Οικολογικό φίλτρο νερού χρησιμοποιώντας  μπουκάλια, πέτρες κλπ  

2. «Γέφυρα της Μαϊμούς»  

3. Τυρολέζικη τραβέρσα  

4. Τοίχος με σχοινιά που θα μπορούν να περάσουν από μέσα τα παιδιά (25 
τετράγωνα να περάσουν μόνο από μία φορά από το κάθε τετράγωνο).  

5. Να φτιάξουν ένα πανό με οικολογικό μήνυμα με υλικά φύσης.  

6. Διαδρομή με εμπόδια που μπορεί να έχει είτε μορφή σκυταλοδρομίας 
είτε να βαθμολογείται με βάση το χρόνο  

7. Πίστα δεξιοτεχνίας με ποδήλατα (κράνη - κορίνες - ταινίες 
σηματοδότησης)  
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Πηγές από τις οποίες μπορούμε να αντλήσουμε γνώσεις, βοήθεια και υλικό είναι: 
Διαδίκτυο, άλλα Στελέχη, Κλάδος ΜΟ, Ειδικούς.  

  

 

 

 

B. ΘΑΛΑΣΣΙΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΑΝ Μ.Π.  
Ουσιαστικά πρόκειται για ένα θαλασσινό «κυνήγι χαμένου θησαυρού» αφού μόλις η 
ομάδα λύσει ένα ζητούμενο, λαμβάνει στοιχείο για να προχωρήσει την αποστολή της!  

Χωριζόμαστε σε 6 ομάδες (κάθε ομάδα αποτελείται από 1 μέλος επιτροπής, ή 1 στέλε-
χος που γνωρίζει το παιχνίδι) 

1. Δίνουμε σε κάθε ομάδα ένα φάκελο που περιέχει:  
α.  την υπόθεση του παιχνιδιού 

β.  μία λίστα με στοιχεία π.χ. ύποπτοι 

γ.  κάποιες δοκιμασίες και έναν χάρτη   

2. Κάθε ομάδα αναλαμβάνει να λύσει ένα μέρος του μυστηρίου, 
(είτε το ΠΟΙΟΣ, είτε το ΠΟΥ, είτε το ΓΙΑΤΙ, είτε το ΠΩΣ, είτε το ΠΟΤΕ, είτε EXT
RA HINTS), εκτελώντας κάποιες δοκιμασίες.  

3. Οι δοκιμασίες είναι 8 και χωρίζονται σε Στεριά (4) και Θάλασσα (4).  

Ευχαριστούμε πολύ τις ομάδες που δούλεψαν  
το παραπάνω θέμα με αλφαβητική σειρά τους:  

Δέσποινα Βελλίδη, Μυρτώ Βλαχοπούλου, Παναγιώτη Δαβίλλα,  
Πάνο Καζανέλη, Ειρήνη Καμπούρη, Ελένη Κρίππα,  

Θάλεια Κωνσταντινίδη, Νικολέτα Κωτή,  Δήμητρα Μουδάτσου,  
Μαρία Παπαθανασίου, Βασιλική Περούλη, Βενέτα Σαρανταένα,  
Σοφία Σαρανταένα, Μυρσίνη Τσάτσαρη, Κωνσταντίνο Τσιάμη,  

Λαμπρινή Τσουραπά, Ντίνο Χατζόπουλο. 

Ευχαριστούμε επίσης τον Άγγελο Ασσαριωτάκη,  
πιστοποιημένο εκπαιδευτή ασφάλισης ανθρώπων σε μεγάλα ύψη,  

 για τις τεχνικές γνώσεις που μας προσέφερε στο πεδίο.   
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4. Κάθε φορά που η ομάδα κάνει μια από τις δοκιμασίες, το μέλος επιτροπής  
ή το στέλεχος που συνοδεύει δίνει προφορικά και με την σειρά ένα από τα 
στοιχεία που έχει στα χέρια του.  

5. Μετά την τελευταία δοκιμασία, κάθε ομάδα θα πρέπει να είναι ανάμεσα σε  
δύο λύσεις.  

6. Συγκεντρωνόμαστε λοιπόν όλοι μαζί, παρουσιάζουμε τις λύσεις και η ομάδα 
“Extra Hints”, λύνει το μυστήριο.   

Σημαντικό:   
Οι υπεύθυνοι της κάθε ομάδας πρέπει να έχουν στο νου τους καθ’ όλη τη διάρκεια 
του παιχνιδιού το ωρολόγιο, καθώς και την σωστή σειρά που μπαίνει στο νερό η 
κάθε ομάδα. 

ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ:  
Οι παρακάτω δοκιμασίες χωρίζονται σε δύο φάσεις: Στεριά και Θάλασσα. Κάθε φορά 
που οι παίκτες εκτελούν με επιτυχία κάποια από αυτές τις δοκιμασίες, κερδίζουν από 
ένα στοιχείο που τους φέρνει όλο και πιο κοντά στη λύση του μυστηρίου!  

ΚΑΝΟΝΕΣ:   
1. Ανάμεσα από κάθε δοκιμασία της θάλασσας, πρέπει να κάνετε κουπί για 

τουλάχιστον 5 λεπτά.  

2. Κάθε δοκιμασία της στεριάς πρέπει να απέχει απόσταση τουλάχιστον 300 
μέτρων από την άλλη. Δεν επιτρέπεται να στηθεί πάνω από μία δοκιμασία  
στο ίδιο μέρος.  

ΘΑΛΑΣΣΑ:  
1. Τουλάχιστον 2 από τα μέλη του πληρώματος πρέπει να χρησιμοποιήσουν  

το πηδάλιο κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.  

2. Μαζέψτε τουλάχιστον 8 σκουπίδια από το νερό.  

3. Διαλέξτε ένα μέρος, αγκυροβολήστε και ενημερωθείτε σχετικά με το  
τι γίνεται αν κάποιος από το πλήρωμα πέσει στη θάλασσα.  

4. Επικοινωνήστε με μία άλλη λέμβο μέσω VHF και εξηγήστε της όσο πιο 
κατατοπιστικά μπορείτε που βρίσκεστε.  

5. Παραλλάξτε και αυξομειώστε τη δυσκολία των ζητουμένων ανάλογα με  
το επίπεδο των γνώσεων του πληρώματος ή της ομάδας που θα παίξει. 
Λάβετε υπ’ όψιν σας άτομα με ιδιαιτερότητες π.χ. αναπηρίες, ώστε να  
μην αποκλειστεί κάποιο παιδί ή Στέλεχος αλλά και να νοιώσει ασφάλεια.   
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ΣΤΕΡΙΑ:  
1. Μάθετε που χρησιμεύει η καντιλίτσα και το οκτάρι και κάντε όλοι από έναν 

κόμπο.  

2. Βρείτε ποιό σημείο του ορίζοντα υποδεικνύει ο άνεμος «Τραμουντάνα» και 
περπατήστε 300 μέτρα προς τα εκεί, σχηματίζοντας μεταξύ σας το σχήμα μιας 
λέμβου.  

3. Διαλέξτε μία σημαδούρα, πηγαίνετε όσο πιο κοντά της μπορείτε και 
μάθετε/τραγουδήστε το «Στα Ξάρτια Ψηλά».  

4. Χωριστείτε σε ζευγάρια. Ένας από τους δύο πρέπει να κλείσει τα μάτια, ενώ ο 
άλλος πρέπει να τον καθοδηγήσει από ένα σημείο που έχει προκαθοριστεί σε 
ένα άλλο που απέχει τουλάχιστον 250 μέτρα, χωρίς να τον ακουμπάει και μέσω 
παραγγελμάτων.   

5. Παραλλάξτε και αυξομειώστε τη δυσκολία των ζητουμένων ανάλογα με το 
επίπεδο των γνώσεων του πληρώματος ή της ομάδας που θα παίξει. Λάβετε 
υπ’ όψιν σας άτομα με ιδιαιτερότητες π.χ. αναπηρίες, ώστε να μην αποκλειστεί  
κάποιο παιδί ή Στέλεχος αλλά και να νοιώσει ασφάλεια.   

ΥΠΟΘΕΣΗ:  
«Σαν Φάληρο», Παρασκευή 20 Απρίλιου 2018. Άλλο ένα νεκρό σώμα βρίσκεται να 

επιπλέει στα κρύα νερά του λιμανιού. Τρίτο πτώμα αυτόν τον μήνα...   

Αλλά αυτή τη φορά ο καπετάνιος του πλοίου “The Ugly Mermaid” άσχημα 

τραυματισμένος εντοπίζεται από το Λιμενικό Σώμα...  

Πρωί Πέμπτης 19 Απρίλιου, το The Ugly Mermaid έχοντας ενημερώσει τις 

Λιμενικές αρχές, σαλπάρει με προορισμό το «Σαν Φάληρο» μεταφέροντας 

κάποιες από τις λαμπρότερες προσωπικότητες του «Λος Μύκονος». Όλα 

κυλούσαν ήρεμα φτάνοντας στο “Πορτ Πάρος”, όπου έγινε στάση εκεί για 

δυόμισι ώρες. Επόμενος προορισμός το “Πορτ Τήνος”, όπου επιβιβάστηκαν και 

οι τελευταίοι.   

Το “The Ugly Mermaid”  πλέον πλέει για το Σαν Φαλήρο. Όμως ποιός ξέρει τι θα 

συμβεί όταν τα φώτα σβήσουν; Είστε έτοιμοι να ξετυλίξετε το μυστήριο και να 

βγάλετε στη φορά τον ένοχο;    
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ΚΑΡΤΕΛΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ:   
καρτέλες πώς, καρτέλες πού, καρτέλες πότε, καρτέλες ποιός  

(οι καρτέλες δίνονται ενδεικτικά, ενδεχομένως χρειάζονται προσαρμογή και ασφαλώς προσθήκη 
φωτογραφιών στους ρόλους, όπως αυτό ταιριάζει καλύτερα κάθε φορά)   

 
ΠΩΣ;    

1. Με την άγκυρα  
2. Με σχοινί  
3. Με μαχαίρι  
4. Με ένα βάζο  
5. Με κηροπήγιο  
6. Με τσεκούρι  
7. Με πιστόλι  
8. Με ναυτικό γάντζο  
9. Με κουπί  
10. Με τηγάνι  

  
 
ΠΟΥ;     

1. Στο κατάστρωμα  
2. Στην κουζίνα  
3. Στην καμπίνα  
4. Στην τουαλέτα  
5. Πλώρη  
6. Πρύμνη  
7. Στο μηχανοστάσιο  
8. Στην εσωτερική πισίνα  
9. Στην εξωτερική πισίνα  
10. Στο κατάρτι  

      
ΠΟΤΕ;    
  12:05  
 14:20  
 15:45  
 17:00  
 18:35  
 20:15  
 21:55  
 00:00  
 5:00  
 6:10  

  
 
ΠΟΙΟΣ;    
(για κάθε ρόλο βρίσκουμε μια φωτογραφία)   

Υποπλοίαρχος   
Α’ Μηχανικός   
Κύριος ΓκουΦι-Σεφ   
Κυρία ΚλιΡου-Καθαρίστρια   
Ναυαγοσώστης     
Μουστάρδας Jr.  
Κυρία Μουστάρδας   
Ιατρός του πλοίου    
Υπεύθυνος καζίνο  
Miss Scarlet  

 
 
 

 

Για το παραπάνω παιχνίδι  
ευχαριστούμε θερμά τον Κωνσταντίνο Τσιάμη! 
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 Συνεντεύξεις: 

1. Με μια αετοσανίδα συντροφιά  
Βασίλης  Παπαϊωάννου, αθλητής kitesurf από την Πάτρα  

Βασίλη θέλεις να μας πεις, τι είναι ακριβώς το kitesurf;  
Το kitesurf, ή αετοσανίδα είναι ένα ραγδαία αναπτυσσόμενο θαλάσσιο άθλημα, που 
έχει εξαπλωθεί κυριολεκτικά σε όλον τον κόσμο ακόμα και από λαούς χωρίς 
θάλασσα! Άνθρωποι ταξιδεύουν σε σημεία με αέρα ανά τον κόσμο, διαλέγοντας τα 
ακριβώς επειδή εκεί μπορούν να κάνουν αγαπημένο τους σπορ. Το kitesurf 
αποτελείται από το πανί (σε σχήμα ημισελήνου), τη μάτσα (μια οριζόντια μπάρα-
οδηγό που χρησιμοποιεί ο αναβάτης για να κατευθύνει τον αετό) και τις αρτάνες 
(σχοινιά) που ενώνουν τη μάτσα με το πανί. Οι αρτάνες έχουν μήκος 22-25 μέτρα. Ο 
αναβάτης, με τη βοήθεια του αετού, σερφάρει στο νερό πάνω σε μια σανίδα. Αξίζει 
να αναφέρω ότι στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024  που θα γίνουν στο Παρίσι το 
kitesurf θα είναι ολυμπιακό άθλημα.  

Τι σε έκανε να ασχοληθείς μ’ αυτή τη δραστηριότητα;  
Η θάλασσα ήταν πάντα το αγαπημένο μέρος ακόμα και εκτός καλοκαιριού. Πήγαινα 
στη θάλασσα όχι μόνο για μπάνιο αλλά και για χαλάρωση με φίλους. Όταν κάποια 
στιγμή είχα την ευκαιρία να βρεθώ στο Δρέπανο Αχαϊας, είδα από κοντά το άθλημα 
και κατάλαβα ότι μπορώ να ευχαριστιέμαι τη θάλασσα και με άλλο τρόπο, 
συνδυάζοντας και τον αθλητισμό που ήμουν πάντα λάτρης.   

Πού μπορεί κάποιος να μάθει kitesurf και πόσο κοστίζει;  
Γενικά απαντώντας, θα έλεγα όπου υπάρχει παραλία με ικανό άνεμο! Στην Πάτρα 
μια που εγώ εκεί δραστηριοποιούμαι, η κατάλληλη τοποθεσία είναι μόλις 15 χλμ. 
από το κέντρο στο Φάρο του Δρεπάνου, όπου αναπτύσσονται ιδανικές συνθήκες για 
τη διεξαγωγή του αθλήματος. Η παρουσία μιας μακριάς λωρίδας άμμου μέσα στη 
θάλασσα (το λεγόμενο ζωνάρι της Παναγιάς), δίνει τη δυνατότητα για ασφαλή 
εκμάθηση του αθλήματος. Στη συγκεκριμένη περιοχή δραστηριοποιείται και ένα 
κατάστημα, το οποίο παρέχει και επίδειξη εξοπλισμού kitesurf.   

Το κόστος του εξοπλισμού έχει να κάνει με το επίπεδο ενασχόλησης που επιθυμεί 
ο καθένας να αναπτύξει. Σε αρχικό στάδιο, μπορεί κάποιος να αγοράσει και μετα-
χειρισμένο εξοπλισμό, οπότε ξεκινάει από 900€ ευρώ και μπορεί να φτάσει ακόμα 
και τα 5.000€.  
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Μπορούν όλοι να μάθουν kitesurf;  
Υπάρχουν αθλητές από 8 έως και 80 χρονών. Είναι ένα άθλημα για όλες τις ηλικίες, 
φύλο, και φυσική κατάσταση.  

Πόσα χρόνια ασχολείσαι με το kitesurf;  
Άρχισα να ασχολούμαι το 2013.  

Τι είναι αυτό που σε συγκινεί περισσότερο σ’ αυτή τη δραστηριότητα;  
Για μένα το πιο σημαντικό στοιχείο του αθλήματος είναι η πορεία μέσα στη θάλασσα. 
Η αίσθηση που έχεις όταν κινείσαι μέσα στη θάλασσα, απολαμβάνοντας την ηρεμία 
της αλλά και τη δυναμικότητά της. Μεγάλης σημασίας για μένα όμως είναι το 
γεγονός ότι η αετοσανίδα αποτελεί μιας πρώτης τάξης αθλητική δραστηριότητα, η 
οποία δεν περιορίζεται μόνο το καλοκαίρι. Με την κατάλληλη στολή για προστασία 
από το κρύο μπορεί κανείς να απολαύσει το άθλημα όλο το χρόνο.  

Ποιό είναι το πιο κουραστικό ή άχαρο σημείο του;  
Το πιο άχαρο σημείο του είναι το φούσκωμα του αετού και το τριμάρισμά του (το 
άπλωμα των σχοινιών).  

Ποιοί είναι οι κανόνες ασφαλείας που πρέπει να ακολουθεί κάποιος που ασχολείται 
με το kitesurf;  
Οι κανόνες ασφαλείας είναι αρκετοί και έχουν καθοριστεί από την αρμόδια 
Παγκόσμια Ομοσπονδία. Δεν είναι εύκολο να αναλυθούν σε μια απάντηση. Σε γενικές 
γραμμές υπάρχουν και διαδικασίες αρχικού ελέγχου του εξοπλισμού πριν μπεις στο 
νερό, αλλά και κανόνες ασφαλούς πορείας και προτεραιοτήτων μέσα στη θάλασσα.     

 

Βασίλη σε ευχαριστούμε πολύ και σου ευχόμαστε καλά ταξίδια.  
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2. Φύση, επάγγελμα και Hobby  
Άννα Ζήκα,  ερασιτέχνης φυσιολάτρης, επαγγελματίας συνοδός εκδρομών  

Άννα  όταν σκέφτηκα να σου πάρω συνέντευξη ως άτομο που κάνει δραστηριότητες 
και ασχολείται με τη φύση, δυσκολεύτηκα να αποφασίσω σε ποιό κεφάλαιο να 
κατατάξω την συνέντευξη, στις δραστηριότητες ή στα επαγγέλματα μια που αυτό που 
κάνεις κινείται ανάμεσα στο hobby και στο επάγγελμα…  
Ισχύει ότι αυτό που κάνω άλλοτε είναι  hobby και άλλοτε απαιτητική δουλειά, όμως 
είναι αλήθεια ότι ξεκίνησε σαν απλή δραστηριότητα με την ομάδα …   

Πες  μας λοιπόν τι κάνεις και πως προέκυψε αυτό;  
Αυτό που κάνω δεν το διάλεξα ακριβώς, μάλλον αυτό  με διάλεξε... Επαγγελματικά 
ήμουν επί 12 χρόνια interior designer.  Ερασιτεχνικά ήμουν στους προσκόπους και 
τριγύρναγα στα βουνά, στα ποτάμια και στα λαγκάδια… Όταν κάποια στιγμή 
παραιτήθηκα από την εταιρεία που εργαζόμουν, σκέφτηκα πως θα ήθελα να βρω 
δουλειά σε κάτι που μου αρέσει κι έτσι να συνδυάσω hobby και επάγγελμα!  

Σκέφτηκα δηλαδή να ασχοληθώ με αυτό που γνώριζα να κάνω από τους 
προσκόπους, να είμαι με ανθρώπους και να ηγούμαι των ομάδων. Γνώρισα το 
κατάλληλο άτομο την κατάλληλη στιγμή και ξεκίνησα περιβαλλοντικές ξεναγήσεις 
στον εθνικό δρυμό της Πάρνηθας με σχολεία. Πολύ σύντομα μεταπήδησα στον 
εισερχόμενο τουρισμό.  

Ακούγεται ιδανικό, κάνεις επαγγελματικά αυτό  ή περίπου αυτό που σου αρέσει να 
κάνεις και στον ελεύθερό σου χρόνο. Θέλεις να μας το αναλύσεις λίγο περισσότερο;  
Λοιπόν αρχικά παραλαμβάνω άτομα που έρχονται ως επισκέπτες στη χώρα μας 
(εισερχόμενους ταξιδιώτες). Παραλαμβάνω τα άτομα σημαίνει παραλαμβάνω τους 
ανθρώπους με τις ιδιαιτερότητες και τις προσδοκίες  τους, παραλαμβάνω επίσης 
χρήματα για τα έξοδα του γκρουπ και το πρόγραμμα που έχουν κλείσει για το 
συγκεκριμένο ταξίδι.  

Το τουριστικό γραφείο για το οποίο εργάζομαι, έχει ήδη εξασφαλίσει τις 
μεταφορές, τους  ξεναγούς και τα ξενοδοχεία. Εγώ φροντίζω να υλοποιηθεί το 
πρόγραμμα χωρίς προβλήματα, τηρώντας το όσο καλύτερα γίνεται,  λύνω απορίες, 
κανονίζω τα γεύματα  στα εστιατόρια, επιλέγω τα μενού κλπ.   

Επίσης, κι αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον κομμάτι,  λέω κάποιες ιστορίες για τον τόπο 
που βρισκόμαστε, οδηγώ τις πεζοπορίες  σε χαμηλά ή απαιτητικά βουνά! Αν το 
πρόγραμμα  περιλαμβάνει άλλες δραστηριότητες, όπως για παράδειγμα ιππασία ή 
ποδήλατο βουνού ή rafting, τότε αναλαμβάνω να το συντονίσω χρονικά και 
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συνεργάζομαι με τον ειδικευμένο συνεργάτη για κάθε δραστηριότητα. Επίσης, πολύ 
σημαντικό αυτό, προλαμβάνω προβλήματα και φροντίζω για το υψηλό ηθικό των 
ταξιδιωτών!  

Πολλές και διαφορετικές δεξιότητες  μας ανέφερες  μέσα σε  5 γραμμές… όλα αυτά 
τα σπούδασες κάπου;   
Το συγκεκριμένο αντικείμενο ουσιαστικά το «σπούδασα» στους προσκόπους. 
Πιστεύω δεν χρειάζεται να αναλύσω το πώς και το γιατί μια που μιλάω σε Οδηγό! 
Τυπικά το επάγγελμα συνοδός δραστηριοτήτων είναι σε φάση αλλαγής της 
νομοθεσίας. Πέρυσι προτάθηκε ένας νόμος όπου προϋπέθετε οι συνοδοί των 
υπαίθριων δραστηριοτήτων να είναι απόφοιτοι ΤΕΦΑΑ. Τώρα υπάρχει ένα 
σεμινάριο του πανεπιστημίου Θεσσαλίας που είναι για τους εμψυχωτές υπαίθριων 
δραστηριοτήτων. Είναι σε μεταβατικό στάδιο. Το ουσιαστικό εργαλείο γνώσης είναι 
αυτό που μας προσφέρουν οι ομάδες μας: κατανόηση για την ανάγκη του άλλου, 
οργανωτικότητα, καλή διάθεση, γνώση του πεδίου (βουνό – θάλασσα κλπ), ομαδικό 
πνεύμα!  

Ακούγεται πραγματικά τέλειο! Θέλεις να μας πεις μερικά δυνατά σημεία της ενασ-
χόλησής σου με το αντικείμενο;  
Ασφαλώς, θα σας πω τα 3 πιο δυνατά:  

1) Το ότι γνωρίζω ανθρώπους που είναι πολύ διαφορετικοί από αυτούς που με 
περιβάλλουν στην Ελλάδα και ανοίγει το μυαλό μου με τις συζητήσεις μας.   

2) Το ότι δεν σταματάω να μαθαίνω. Απαντάω σε ερωτήσεις που δεν μπορεί να 
φανταστεί ο ανθρώπινος νους... τουλάχιστον προσπαθώ να τις απαντάω κι 
όταν δεν τα καταφέρνω, στύβω το μυαλό ή ψάχνω και η αναζήτηση δεν έχει 
τέλος!  

3) Τελικά έκανα το χόμπι μου δουλειά, δεν δουλεύω σε γραφείο αλλά στη φύση!  

Όλα αυτά είναι όντως τέλεια, αλλά δεν μπορεί κάποιο αρνητικό κομμάτι θα υπάρχει…   
 Μα φυσικά υπάρχουν και τα άχαρα στο θέμα, για παράδειγμα:   

1) Λείπω συνέχεια από το σπίτι, που σημαίνει ότι δεν μπορώ εύκολα να ξεκινήσω 
αλλά χόμπι ή γλώσσες κλπ, καθώς δεν έχω δυνατότητα συνεχόμενης παρακο-
λούθησης.   

2)  Αντιμετωπίζω κάποιες φορές δύσκολους ή πολύ δύσκολους ανθρώπους, με 
όλα όσα κουβαλάνε, όπως άγχη, δυστροπίες κλπ  
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3)  Όταν έχω μάθει πια καλά πώς να «τρέξω» τη συγκεκριμένη εκδρομή, σταματά 
η πρόσκληση και η δημιουργία  και νοιώθω κάτι σαν «επανάληψη» πριν το 
διαγώνισμα…  

Δώσε μας μια τελική φράση για όλα τα παραπάνω αν θέλεις:  
Θα ήθελα να επαναλάβω το γνωστό σε ανθρώπους όπως εμείς, γιατί το θεωρώ πολύ 
σημαντικό  δεδομένο:  πηγαίνω στους προσκόπους και στους οδηγούς σαν έφηβος 
ή νέος, πρακτικά σημαίνει έχω μια καταπληκτική ευκαιρία που πολλοί άλλοι δεν 
έχουν να:  

1) αναπτύξω τις ηγετικές και κοινωνικές μου ικανότητες, γιατί  μου αφήνουν 
χώρο.   

2) ταξιδέψω σε μέρη  και να διευρύνω τους ορίζοντές μου, γνωρίζοντας παιδιά 
από άλλα μέρη.  

3) διαβάζω, ενημερώνομαι, μελετάω, παρουσιάζω πράγματα εκτός σχολικών 
ενδιαφερόντων, έτσι ώστε να ξέρω λίγο από όλα, αλλά και πολλά για ένα 
τουλάχιστον αντικείμενο με το οποίο έχω πάθος!  

4) δουλεύω ομαδικά και να αξιοποιώ όποια καλή ιδέα πέφτει στην αντίληψή μου, 
δηλαδή να συνθέτω!  

Όλα τα παραπάνω  και άλλα τόσα που ξεχνάω…                                           

Σας ευχαριστώ πολύ για την συνέντευξη, θα χαρώ αν βρει κάποιος κάτι ενδιαφέρον 
εδώ.  

Άννα σε ευχαριστώ εκ μέρους των Μεγάλων Οδηγών και Ναυτοδηγών για το χρόνο σου. 
  



ΦΥΣΗ: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 
 

24 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Παρακάτω δίνουμε λίγο περισσότερες λεπτομέρειες για κάποιες ιδέες 
 για δραστηριότητες που αναφέρονται στο κυρίως μέρος του πακέτου. 

 Ετοιμάζοντας μία τυρολέζικη τραβέρσα    
 

1ο βήμα:  2ο βήμα: 
Περνώ την 1 άκρη  του σχοινιού 
μέσα στο καραμπίνερ 

 Κάνω μισή ψαλιδιά στο καραμπίνερ 

 

 

 

3ο βήμα:  4ο βήμα: 
Δένω “προύζικ” στο κύριο σχοινί 
& ενώνω με καραμπίνερ 
 

 Αφού τεντώσω το σχοινί 
το ασφαλίζω με “μουλαρόκομπο” 
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 Χρήσιμοι Κόμποι 

Αυτοσφιγγόμενος Προύζικ                                      Αυτοσφιγγόμενος Κλέμχαϊστ 

Φρενάρει φορτίο σε σχοινί   Φρενάρει φορτίο σε σχοινί 

 

 

 
 

Προύζικ  Κλέμχαϊστ 

πάνω στο σχοινί  πάνω στο σχοινί   
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Απλό Οκτάρι   Ψαρόκομπος 

Δέσιμο μου με μποντριέ  Ενώνει σχοινιά ίδιου πάχους 

 

 

 
 

Διπλό Οκτάρι με Θηλιά  Μισή Ψαλιδιά 

Δέσιμο γύρω από δένδρο  Για ελεγχόμενη ροή σχοινιού 
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 Οι Υπευθυνότητες εντός λέμβου:     

 Κυβερνήτης  
Ο Κυβερνήτης είναι υπεύθυνος για όλους και για όλα μέσα στη λέμβο.  

Επειδή οι καταστάσεις στη θάλασσα εξελίσσονται καμιά φορά ταχύτατα και η 
καθυστέρηση λίγων δευτερολέπτων μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αποτυχία 
κάποιου χειρισμού ή, ακόμα χειρότερα, να... βρεθούμε στη θάλασσα, βασικός 
κανόνας ασφάλειας είναι ότι:  

Oι εντολές του Κυβερνήτη δεν συζητούνται, παρά εκτελούνται αμέσως.  

 Ύπαρχος  
Ο Ύπαρχος συντονίζει και βοηθάει το πλήρωμα στην ορθή εκτέλεση των καθηκό-
των του και εκτελεί σωστά και γρήγορα τις εντολές του Κυβερνήτη.  

Είναι υπεύθυνος επίσης για τη μηχανή.  

 Ναύκληρος   
Ο Ναύκληρος μεριμνά για το σωστό χειρισμό της εξαρτίας και των διαφό-
ρων εξαρτημάτων, καθώς και για τη σωστή τακτοποίηση και στερέωση στη 
λέμβο.  

Ειδικότερα:  

α)  Κατά την προετοιμασία απάρσεως είναι υπεύθυνος για το αρμάτωμα 
της λέμβου και για το κιβώτιο λέμβου (σωστικά-εργαλεία).  

β)  Φροντίζει να είναι καθαρή η λέμβος και όλα τα σχοινιά τακτοποιημένα, 
ενώ αντικαθιστά τα φθαρμένα σχοινιά.  

γ) Εν πλω φροντίζει να είναι στερεωμένα όλα τα υλικά, τα κουπιά δεμένα 
και οι άγκυρες στη θέση ταξιδιού με νεταρισμένη καδένα-σχοινί.  

δ) Φροντίζει τα ιστία, δηλαδή ανάταση-χάλασμα και αντικατάσταση 
φλόκου και μουδάρισμα μεγίστης, όταν φρεσκάρει ο καιρός.  

ε)  Μετράει το βάθος με το σκαντάγιο, όταν απαιτηθεί.  

στ)  Εκτελεί την αγκυροβολία.  

ζ)  Εν όρμω (αγκυροβόλιο, πρόσδεση σε προβλήτα, προσγειάλωση) 
φροντίζει για την ασφάλεια της λέμβου. Το βράδυ κοιμάται στη λέμβο, 
αν απαιτηθεί.  
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η)  Επισκευάζει σκουριές και χρώματα, με οδηγίες από τον Κυβερνήτη.  

θ)  Με τον επανάπλου φροντίζει, με βοηθούς το υπόλοιπο πλήρωμα, για 
το πλύσιμο, στέγνωμα, την πτύξη και στερέωση ιστίων, το πλύσιμο 
σχοινιών, κουπιών, πανιόλων και λέμβου.  

– Ο βοηθός Ναυκλήρου.  
Ο βοηθός Ναυκλήρου βοηθάει το Ναύκληρο στα καθήκοντά του, ειδικά στην 
καθαριότητα της λέμβου.  

 Πηδαλιούχος  
Δεν είναι ανάγκη να είναι πάντοτε ο Κυβερνήτης στη θέση αυτή. Ο Πηδαλιούχος 
είναι υπεύθυνος (προς τον Κυβερνήτη) για τη σωστή και ασφαλή πορεία του 
σκάφους. Πέρα από το ίδιο το πηδάλιο, ελέγχει και δίνει οδηγίες και στους 
χειριστές των ιστίων για τη σωστή θέση και τριμάρισμα, δηλαδή την ορθή 
τοποθέτηση των πανιών ως προς τον άνεμο. 

Οπτήρας  
Ο Οπτήρας έχει ως καθήκον να παρατηρεί προσεκτικά το θαλάσσιο χώρο και να 
αναφέρει αμέσως στον Κυβερνήτη ό,τι βλέπει στη θαλάσσια περιοχή γύρω απ’ το 
σκάφος, όπως: αλλαγή στον κυματισμό, σπιλιάδες, σκάφη που προσεγγίζουν ή 
πλέουν κοντά στη λέμβο, εμφάνιση χαρακτηριστικών σημείων της στεριάς (φάροι, 
βραχάκια κ.λπ.), επιπλέοντα αντικείμενα, πλωτήρες διχτυών (φελιζόλ, πλαστικά 
δοχεία κ.λπ.), αφρίζουσα περιοχή της θάλασσας (που σημαίνει πιθανή ύπαρξη 
υφάλων) κ.ά..  

Επίσης, πρέπει να γνωρίζει κάθε στιγμή πού βρίσκονται οι συμπλέουσες  λέμβοι και 
σκάφη. Είναι πολύ σοβαρό καθήκον στο ιστιοφόρο σκάφος, γιατί ο Κυβερνήτης δεν 
βλέπει τι γίνεται προς την πλευρά των πανιών και βασίζεται σε ό,τι του λέει ο 
Οπτήρας. Για να καταλαβαίνουν όλοι όμως τι λέει ο Οπτήρας, πρέπει οι 
παρατηρήσεις του να αναφέρονται με συγκεκριμένο τρόπο, και κυρίως να 
βεβαιώνεται ότι το άκουσε ο Κυβερνήτης.  

Ο τρόπος που αναφέρει ο Οπτήρας είναι ο ακόλουθος:  

α)  Τραβάει την προσοχή του Πηδαλιούχου λέγοντας: «πηδάλιο από 
Οπτήρα».       

β)  Όταν ο Πηδαλιούχος απαντήσει πηδάλιο Λέγε, τότε μόνο συνεχίζουμε  
να πούμε τι βλέπουμε: «πράσινο τριάντα μικρό ταχύπλοο πλησιάζει»  
ή «κόκκινο πενήντα επιπλέον κιβώτιο».  
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γ)  Ο Πηδαλιούχος απαντάει: «Καλώς». 

Αν δεν ακούσουμε αυτό, τότε επαναλαμβάνουμε την αναφορά πιο 
δυνατά.   

Σειρά Παραγγέλματος→  οπτήρας - ‘οπτήρας προς πηδάλιο’ 
 Πηδάλιο  - ‘πηδάλιο ακούει΄ 
 

Πράσινο (δεξιά πλευρά σκάφους) 
Κόκκινο (αριστερή πλευρά) + μοίρες +είδος ‘κινδύνου-σκάφους’ 

  

 Συνεννοήσεως  
Τα καθήκοντα του υπεύθυνου Συνεννοήσεως (Σν) είναι τα ακόλουθα:  

α)  Τηρεί το Ημερολόγιο Λέμβου.  

β)  Παρακολουθεί το βαρόμετρο.  

γ)  Παρακολουθεί και επικοινωνεί με το VHF. 
 Γνωρίζει τη διαδικασία και τους Διαύλους.  

δ)  Είναι υπεύθυνος για την Ορατή Συνεννόηση: Γνωρίζει τους κώδικες  

(Μορς–ΒΡΧ–Ναυτικό Κώδικα) και φροντίζει να υπάρχουν τα μέσα 
(Προβολέας–Μπατιερόλια–Επισείοντες λέμβου).  

ε)  Είναι υπεύθυνος, ώστε να υπάρχουν όλα τα προβλεπόμενα είδη 
ασφαλείας, τακτοποιημένα και στερεωμένα.   

 Ναυτιλίας-Κατευθύνσεως  
Τα καθήκοντα του υπεύθυνου Ναυτιλίας-Κατευθύνσεως (Νκ) είναι τα εξής:  

α)  Φροντίζει να υπάρχουν όλα τα όργανα ναυτιλίας: Πυξίδα–Κιάλια–
Κουμπάσο–Χάρτης–(Ανεμόμετρο)–Μοιρογνωμόνιο πορείας 
ή Διπαράλληλος –Μολύβια-Γόμα.  

β)  Κάνει στίγμα όποτε απαιτείται (όχι αργότερα από μία ώρα), ώστε να 
γνωρίζει τη θέση της λέμβου.  

γ)  Ελέγχει με την πυξίδα την πορεία άλλων σκαφών για αποφυγή 
συγκρούσεως.  

δ)  Σχεδιάζει μαζί με τον Κυβερνήτη το ταξίδι και ειδοποιεί όταν πρέπει 
να γίνει αλλαγή πορείας, όπως έχει σχεδιασθεί.  
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 Τροφοδοσίας  
Ο υπεύθυνος Τροφοδοσίας πρέπει να:   

α)  Φροντίζει για την κατάλληλη φόρτωση και στερέωση της τροφοδοσίας 
και του νερού.  

β)  Τηρεί το πρόγραμμα γευμάτων και διανέμει τα τρόφιμα.  

γ)  Μαγειρεύει όταν το πλήρωμα βγει στην ξηρά.   

δ)  Είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση των αποθεμάτων νερού.  

– Ο Βοηθός Τροφοδοσίας.  

Ο βοηθός Τροφοδοσίας βοηθάει τον υπεύθυνο τροφοδοσίας στα καθήκοντά του.   

 
Απόσπασμα από ‘Αρμενιστή’ Kόμποι https://www.animatedknots.com/  

  

 ΠΑΡΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 

 Σε Ιστιοφόρο σκάφος: 

Φέρμα→ τράβα, τέντωσε το σχοινί 

Λάσκα→ άφησε, χαλάρωσε το σχοινί 

Βίρα→ σήκωσε (ανύψωσε) το πανί ή την άγκυρα 

Μάινα→ κατέβασε το πανί ή την άγκυρα 

Όρτσα (ορτσάρισε)→ στρέψε το σκάφος προς την κατεύθυνση του ανέμου  

Πόδισε→ στρέψε το σκάφος προς την αντίθετη από τον άνεμο κατεύθυνση  

Αβάρα→ απώθησε, σπρώξε το σκάφος 

Αγάντα→ σταμάτα, φρενάρισε, το σχοινί ώστε να μην λασκάρει άλλο 

Αμόλα (μόλα)→ λύσε 

Κότσαρε→ δέσε, ασφάλισε το σχοινί 

Νέταρε→ ξεμπέρδεψε και τακτοποίησε (σχοινί, πανί) 

Φούνταρε→ ρίξε την άγκυρα στην θάλασσα 

https://www.animatedknots.com/


ΦΥΣΗ: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 
 

31 

 Σε Κωπηλατικό σκάφος: 

Πτέρωσον→ οι κωπηλάτες φέρουν τα κουπιά τους παράλληλα προς την επι-
φάνεια της θάλασσας και κάθετα στο διαμηκή άξονα του σκάφους 

Προσώ-πάντες→ προειδοποιητικό παράγγελμα, οι κωπηλάτες δεν κάνουν κάτι 
απλά ενημερώνονται ότι έχουμε πρόθεση να προχωρήσει το σκάφος προς τα μπρο-
στά. Έτσι με το παράγγελμα ‘ένα’ οι κωπηλάτες γέρνοντας το σώμα τους και τεντώ-
νοντας τα χέρια τους προς την πρύμνη, φέρνουν την παλάμη του κουπιού προς την 
πλώρη και κοντά στην επιφάνεια της θάλασσας. Σ’ αυτή την θέση η παλάμη του κου-
πιού πρέπει να έχει γωνία 600 με την επιφάνεια της θάλασσας.  

Με το παράγγελμα ‘δύο’ οι κωπηλάτες κάνουν την κουπιά, γέρνοντας το σώμα τους 
προς τα πίσω (προς την πλώρη) σε πρώτη φάση και λυγίζοντας τους αγκώνες και 
φέρνοντας την λαβή προς το στήθος σε δεύτερη φάση. Κατά την κίνηση του κουπιού 
μέσα στο νερό, η παλάμη του κουπιού κάνει μια κίνηση και βγαίνοντας το κουπί από 
το νερό το κουπί έχει και πάλι μια κλίση 600 με την επιφάνεια της θάλασσας, αλλά 
από την αντίθετη πλευρά. 

Ανάκρουα πάντες→ προειδοποιητικό παράγγελμα, οι κωπηλάτες δεν κάνουν 
κάτι απλά ενημερώνονται ότι έχουμε πρόθεση να προχωρήσει το σκάφος προς τα 
πίσω (προς πρύμνη). Με τα παραγγέλματα ‘ένα και δύο’ οι κωπηλάτες κάνουν ακρι-
βώς αντίθετες κινήσεις από αυτές του ‘προσώ-πάντες.’ 

Έα→ το παράγγελμα αυτό δίνεται όταν θέλουμε να προσεγγίσουμε μια προβλήτα ή 
άλλο σκάφος ή όταν θέλουμε να περάσουμε κοντά από μια σκάλα ή άλλο εμπόδιο, 
προκειμένου να μην χτυπήσουμε τα κουπιά μας. Οι κωπηλάτες φέρνουν τα κουπιά 
παράλληλα με το επίπεδο της θάλασσας και παράλληλα με το διαμήκη άξονα του 
σκάφους, με την παλάμη του κουπιού προς την πρύμνη και τη λαβή του κουπιού 
δίπλα τους.  

Έα εισαγωγή→ οι κωπηλάτες αφού κάνουν ‘έα’, προωθούν τα κουπιά τους προς 
την πλώρη μέχρι να σφηνώσουν οι παλάμες των κουπιών τους στους σκαρμούς 
τους, ώστε να ασφαλιστούν και να μην χρειάζεται να τα κρατούν. Στη θέση αυτή 
μπορούμε να αφήσουμε τα κουπιά μας ακόμα κι όταν βγούμε  από το σκάφος για 
λίγο. Τα κουπιά επιστρέφουν στη θέση τους με το παράγγελμα.  

Άποσων→ δίνεται σε συγκεκριμένο κωπηλάτη κάθε φορά, ο κωπηλάτης χρησιμο-
ποιώντας το κουπί σπρώχνει το σκάφος έτσι ώστε να απομακρυνθεί από την προβ-
λήτα. 
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Απόθες→ οι κωπηλάτες με την σειρά ξεκινώντας από τους επικώπους, βγάζουν 
τα κουπιά τους από τους σκαρμούς και τα φέρνουν στο κέντρο τους σκάφους, πάνω 
στα σέλματα, παράλληλα με το διαμήκη άξονα του σκάφους και με την παλάμη προς 
την πρύμνη.  

Σχάζει ελαφρώς→ προκειμένου να μειωθεί η ταχύτητα του σκάφους οι κωπη-
λάτες βυθίζουν περίπου την μισή παλάμη του κουπιού στο νερό, διατηρώντας το 
κουπί τους κάθετο στο διαμήκη άξονα του σκάφους. 

Σχάζει βαθέως→ προκειμένου να σταματήσει το σκάφος, οι κωπηλάτες βυθί-
ζουν την παλάμη του κουπιού στο νερό, διατηρώντας το κουπί τους κάθετο στο δια-
μήκη άξονα του σκάφους. 

Ημιόρθωσον-Όρθωσον→ παραγγέλματα απόδοσης τιμών της λέμβου, με το 
παράγγελμα ‘Ημιόρθωσον’ τα κουπιά σηκώνονται από το ‘πτέρωσον’ σε μια γωνία 
450 ως προς το επίπεδο της θάλασσας, ενώ διατηρούνται κάθετα στο διαμήκη άξονα 
του σκάφους. Οι λαβές των κουπιών ακουμπούν στα φάρσια και οι κωπηλάτες δια-
τηρούν τα κουπιά τους σ’αυτή την θέση πατώντας τα με το πόδι.  

Με το παράγγελμα ‘όρθωσον’ οι κωπηλάτες βγάζουν τα κουπιά από τους σκαρμούς 
και τα σηκώνουν εντελώς κάθετα στο σκάφος. Οι λαβές των κουπιών ακουμπούν 
στα φάρσια. Μετά την απόδοση τιμών, τα κουπιά επιστρέφουν στο ‘πτέρωσον’, αφού 
πρώτα περάσουν από το ‘ημιόρθωσον’. 

Πηγή: εγχειρίδιο ναυτοπροσκόπων σελ. 14 
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Αντί επιλόγου  
Φύση & εξοικείωση-επιβίωση, Φύση & επαγγέλματα, Φύση & ακτιβισμός-περιβάλλον, 
Φύση & δραστηριότητες: 4 πακέτα ενωμένα ή και χωριστά, διαθεματικά ή και 
αυτόνομα. 

Μια δουλειά που ο Κλάδος με τα Στελέχη, τους Βοηθούς και τους Συνεργάτες του 
έφτιαξε με πολλή αγάπη, ώστε τα παιδιά αλλά και όλοι εμείς να χαρούμε το Οδηγικό 
Παιδαγωγικό Πρόγραμμα στη Φύση!  

Θα είναι μεγάλη μας χαρά, αν μέρος αυτών ή το σύνολό τους αποτελέσει πηγή 
έμπνευσης, πηγή αναζήτησης και προβληματισμών, αλλά και πηγή για ατελείωτο και 
ασφαλές παιχνίδι. Γιατί αν μια φορά βγει κανείς εκεί έξω με τρόπο ταιριαστό, τότε η 
αναζήτηση δεν έχει τέλος και τον συντροφεύει για μια ζωή!  

Ιδιαίτερα θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους συντελεστές των πακέτων που χωρίς τη 
βοήθειά τους δεν θα ήταν εφικτή η συλλογή τόσων πληροφοριών και η εκπόνηση του 
έργου αυτού.  

 
Τους ειδικούς:  
Γιώργο Βουτυρόπουλο, Νίκο Βουτσινά, Άννα Ζήκα, Ανδρέα 
Παπαγεωργίου, Αντώνη Παπαθεοδούλου, Βασίλης Παπαϊωάννου,   

Αρετή Κατσιμεντέ, Όλγα Λεκού, Δημήτρη Τρίγκατζη, Νίκο Χαρίτο,  
Ιωάννα Χατζοπούλου.   

Την ομάδα του δημιουργικού: 
Παναγιώτη Δαβίλλα, Πάνο Καζανέλη, Σοφιά Σαρανταένα  

Τη συγγραφική ομάδα:  
Έλενα Κούμουλου  & Νανώ Παπαϊωάννου   

 

Για τον Κλάδο Μ.Ο.   
Η Έφορος Δέσποινα Τσίγκου και οι Βοηθοί της  

Ματούλα Βελιανίτη, Δήμητρα Δανδόλου, Μαίρη Ελευθεριώτου,  
Βάσια Θηβαίου, Σπύρο Κασιμάτη, Έλενα Κούμουλου, Βένη Μπεγνή,  
Νανώ Παπαϊωάννου, Έλενα Σιδέρη, Τζίνα Χριστοδούλου. 




