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Αρχάριος Πρόσκοπος:

1. Να γνωρίζεις την Ιστορία του Προσκοπισμού και τον 

προστάτη Άγιο των Προσκόπων.

2. Να είσαι σε θέση να περιποιηθείς ένα απλό τραύμα.

3. Να εξηγήσεις τι πρέπει να κάνεις σε περίπτωση Έκτακτης 

Ανάγκης

4. Να δείξεις πώς να περιποιηθείς τα ακόλουθα: Σπάσιμο 

μύτης, εγκαύματα, ξένο σώμα στο μάτι.

5. Επέδειξε την ορθή συσκευασία του σακιδίου σου και 

κατονόμασε τα απαραίτητα είδη που θα πρέπει να φέρεις 

μαζί σου για μια διήμερη δράση.

6. Να κατονομάσεις τους πιθανούς κινδύνους που μπορεί να 

προκύψουν σε μια απλή πορεία.

7. Να δείξεις πως δένεις τους ακόλουθους κόμπους: Ψαλιδιά, 

Καντηλίτσα, Σταυρόκομπο, Ποδόδεσμο, Φίμωμα.

8. Να στήσεις το ατομικό σου Αντίσκηνο και να εξηγήσεις 

άλλους τρόπους συντήρησης του.

9. Να επιδείξεις τον Προσκοπικό Χαιρετισμό και το συμβολισμό 

του. Αναγνώρισε τα διακριτικά σύμβολα της Ενωμοτίας και 

της Ομάδας σου. Δείξε τα μέρη της Στολής σου, τα 

διακριτικά σήματα και τη θέση τους. Να επιδείξεις το 

Προσκοπικό έμβλημα και το συμβολισμό του.

10. Να αναγνωρίζεις τα κρατικά σύμβολα και την Εθνική Σημαία

11. Να γνωρίζεις τον Εθνικό Ύμνο και την προέλευση του.
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Χάλκινο Τρίφυλλο:

1. Μάθε τι θα πρέπει να κάνεις στις περιπτώσεις: Λιποθυμίας, 

Θερμοπληξία, Καταπληξία (Σοκ), Τροφική δηλητηρίαση, 

τσίμπημα από έντομα, Δαγκώματα από ζώα, φίδια.

2. Ετοίμασε το Φαρμακείο της Ενωμοτίας σου και 

δικαιολόγησε στα υπόλοιπα μέλη της Ενωμοτίας σου το 

περιεχόμενο του.

3. Δείξε πως και που χρησιμοποιούμε τους Τριγωνικούς και 

Κυλινδρικούς επιδέσμους.

4. Μάθε πώς να κάνεις χρήση του προσκοπικού Σουγιά και 

μάθε πώς να τον συντηρείς.

5. Ετοίμασε για τα υπόλοιπα μέλη της Ενωμοτίας μια μικρή 

πορεία με Ανιχνευτικά σήματα.

6. Να φτιάξεις μια μικρή κατασκευή για την Ενωμοτία σου 

κάνοντας χρήση των ακόλουθων συνδέσεων: Διαγώνιο, 

Σταυροειδή, Τριπόδι και παράλληλη σύνδεση.

7. Να δείξεις στην Ενωμοτία σου πως συντηρείς τα σχοινιά.

8. Μάθε πως και που χρησιμοποιούμε τους ακόλουθους 

κόμπους: Ψαρόκομπο, Σφεντόνα, Σωστικό, Διπλή 

Καντηλίτσα. Επέδειξε τη χρήση τους.

3



9. Εξήγησε στον Αρχηγό σου πως δουλεύει η Πυξίδα και πως 

προσανατολίζεσαι με αυτή. Δώσε και άλλους τρόπους 

προσανατολισμού όπως με το ρολόι και τους αστερισμούς. 

Μάθε πως προσανατολίζεσαι με το χάρτη. Μάθε τα βασικά 

τοπογραφικά σημεία.

10. Κατά τη διάρκεια διανυκτέρευσης ή Δράσης Υπαίθρου να 

επιδείξεις στην Ενωμοτία σου τους ακόλουθους 

αστερισμούς: Μεγάλη και Μικρή άρκτο και Κασσιόπεια. 

Εξήγησε πως βρίσκουμε τον Πολικό Αστέρα. Μάθε λίγα για 

τους μύθους των αρχαίων για τους Αστερισμούς αυτούς.

11. Αναγνώρισε 10 είδη δέντρων, θάμνων ή αγριολούλουδων 

της περιοχής σου. Αναγνώρισε 5 είδη της άγριας πανίδας 

και 8 είδη πουλιών του τόπου μας. Αναγνώρισε 5 είδη που 

ζουν στη θάλασσα του τόπου μας.

12. Κατά τη διάρκεια δράσης στο ύπαιθρο, να ετοιμάσεις τη 

φωτιά για το μαγείρεμα ή την Πυρά και να επιδείξεις ότι 

γνωρίζεις τη φωτιά του Άστρου, του Χαντακιού την 

Αμερικάνικη και του Κυνηγού. Εξήγησε τα μέτρα ασφαλείας 

που πήρες για το άναμμα και σβήσιμο της φωτιάς και πως 

προστατεύσεις το περιβάλλον.

13. Μαγείρεψε στο ύπαιθρο χωρίς σκεύη και ετοίμασε: άζυμο 

ψωμί, αυγό στο πορτοκάλι, πατάτα και σουβλάκι ή ψάρι 

στο κλαδί.
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Αργυρό Τρίφυλλο

1. Μάθε τι πρέπει να κάνεις στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
Εξάρθρωση, Διάστρεμμα, Κάταγμα και χημικά εγκαύματα.

2. Μάθε τι πρέπει να κάνεις σε περίπτωση ηλεκτροπληξίας, 
εξάντλησης, υποθερμίας, αφυδάτωσης.

3. Να δείξεις τη διαδικασία Καρδιοαναπνευστικής
αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) την Τεχνητή Αναπνοή και την 
τοποθέτηση του πάσχοντα σε θέση ανάνηψης.

4. Αναγνώρισε τους κινδύνους μετακίνησης και μεταφοράς 
τραυματία και εφάρμοσε πέντε τρόπους μεταφοράς: 
Ανθρώπινο Δεκανίκι, Μέθοδος έλξης, Μέθοδος Αγκαλιάς, 
Πυροσβέστη και Σκαμνάκι.

5. Ετοίμασε αυτοσχέδιο φορείο.

6. Να συμμετέχεις σε πορεία με τη χρήση συντεταγμένων 
σημείων κάνοντας χρήση Πυξίδας ή GPS.

7. Να ετοιμάσεις μια συλλογή και να συντάξεις σχετικό 
Ημερολόγιο Πορείας.

8. Να επιδείξεις το στήσιμο αντίσκηνου Ενωμοτίας (τύπου Α) 
και να γνωρίζεις τους τρόπους αποθήκευσης και ορθής 
συντήρησης του.

9. Να επιδείξεις ότι μπορείς να συνεννοείσαι κάνοντας χρήση 
Σημάτων δια βραχιόνων ή Μόρς.

10. Να μαγειρέψεις για την Ενωμοτία σου για μια μέρα 
κάνοντας χρήση ανοικτής φωτιάς.

11. Να επιδείξεις τους βασικούς τύπους συννέφων και τον καιρό 
που προμηνύουν.

12. Να στήσεις μια κατασκευή κάνοντας επιλογή της ξυλείας, 
των σχοινιών και του τρόπου προσωρινής στήριξης.

13. Να επιδείξεις στον Αρχηγό σου την ορθή χρήση και 
συντήρηση του πέλεκυ και του πριονιού.
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Υπόσχομαι στην τιμή μου
να εκτελώ το καθήκον μου στο Θεό και την Πατρίδα

να βοηθώ κάθε άνθρωπο σε κάθε περίσταση
και να τηρώ το νόμο του Προσκόπου

ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙΣ ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΣΟΥ ΣΤΟ ΘΕΟ

 Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να καταλάβεις τα καθήκοντα που έχεις
προς Αυτόν, που είναι γεμάτος αγάπη για σένα, να προσεύχεσαι,
να εκκλησιάζεσαι τακτικά και να είσαι συνεπείς στις θρησκευτικές
υποχρεώσεις σου. Να επικοινωνείς με τον Θεό σε κάθε ευκαιρία,
στο σπίτι σου, στην εκδρομή, στην κατασκήνωση, γιατί ο Θεός
βρίσκεται παντού και όσο περισσότερο Τον αναζητάς τόσο
περισσότερο Τον γνωρίζεις.

ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙΣ ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΣΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ

Πατρίδα είναι οι γονείς σου, οι συμμαθητές σου, οι γνωστοί σου, οι
φίλοι σου, ακόμη πατρίδα είναι τα βουνά και τα ακρογιάλια που πας
εκδρομές. Πατρίδα είναι τα ήθη και τα έθιμα μας, η Θρησκεία μας, η
Πνευματική μας κληρονομιά, τα μνημεία των προγόνων μας..

ΝΑ ΒΟΗΘΑΣ ΚΑΘΕ ΑΝΘΡΩΠΟ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗ

Πρέπει δηλαδή να είσαι έτοιμος να βοηθήσεις οποιονδήποτε
συνάνθρωπο σου, αδιάφορα από χρώμα, φυλή ή Θρησκεία και
όποτε χρειασθεί ανεξάρτητα από τη δυσκολία ή την ευκολία που
παρουσιάζει η περίσταση

ΝΑ ΤΗΡΕΙΣ ΤΟ ΝΟΜΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ

Για να τηρήσεις το Νόμο αυτόν τον Προσκοπικό δεκάλογο. Αυτό θα
σε βοηθήσει να γίνεις ένας καλός και άξιος πολίτης.

Υπόσχεση του Προσκόπου
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1. Ο Πρόσκοπος λέει την αλήθεια και κρατά το λόγο του.

2. Ο Πρόσκοπος είναι δίκαιος, άξιος να τον
εμπιστεύονται, ξέρει να πειθαρχεί και να τηρεί τους
Νόμους.

3. Ο Πρόσκοπος είναι χρήσιμος στην οικογένειά του και
την κοινωνία.

4. Ο Πρόσκοπος είναι φίλος κι ευγενής προς όλους κι
αδελφός με κάθε Πρόσκοπο.

5. Ο Πρόσκοπος σέβεται τον εαυτό του και τους άλλους,
προσέχει τα λόγια και τις πράξεις του.

6. Ο Πρόσκοπος αγαπά τη φύση και προστατεύει το
περιβάλλον.

7. Ο Πρόσκοπος είναι εύθυμος και αισιόδοξος.

8. Ο Πρόσκοπος είναι οικονόμος και φροντίζει για την
καλή χρήση του χρόνου.

9. Ο Πρόσκοπος είναι εργατικός και προοδεύει με τις
ικανότητές του.

10. Ο Πρόσκοπος είναι αποφασιστικός, έχει θάρρος και
αυτοπεποίθηση κι αναλαμβάνει την ευθύνη των
πράξεών του.

Νόμοι του Προσκόπου 
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ΑΡΧΑΡΙΟΣ 
ΠΡΟΣΚΟΠΟΣ
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Ιστορία προσκοπισμού

Ο Ιδρυτής της Παγκόσμιας Προσκοπικής Κίνησης είναι ο Λόρδος 
Baden Powel, ο οποίος όταν ακόμη υπηρετούσε ως Ίλαρχος στον 
Αγγλικό στρατό, στην Ινδία το 1884, αντιλήφθηκε ότι ή εκπαίδευση 
των στρατιωτών του χώλαινε, λόγο της κακής στρατιωτικής 
διαπαιδαγώγησης. 

Ασχολήθηκε με το θέμα και το 1898 εξέδωσε σχετικό φυλλάδιο, το 
οποίο ονόμασε « Βοήθημα για τους Προσκόπους του Στρατού ». 
Τον επόμενο χρόνο άρχισε ο πόλεμος των Άγγλων εναντίον των 
Μπόεμς στην Νότια Αφρική, όπου ο Baden Powel, Στρατηγός πια, 
υπηρετούσε ως Φρούραρχος της πόλης Μαίφκινγκ. Στις αρχές του 
πολέμου, οι Μπόεμς είχαν αρκετές επιτυχίες και πολιόρκησαν με 
8,000 άντρες την πόλη Μαίφκινγκ που υπερασπίζονταν μόνο 700 
αστυνομικοί και εθελοντές. Και ενώ η πολιορκία συνεχιζόταν, ο 
Baden Powel κάλεσε όλα τα παιδιά της πόλης, χρησιμοποιώντας 
τα σε βοηθητικές υπηρεσίες. Τα παιδιά τα κατάφερναν θαυμάσια, 
γεγονός που δημιούργησε στο Στρατηγό την ιδέα της παροχής 
συστηματικής εξωσχολικής εκπαίδευσης στα παιδιά, έτσι που να 
αποκτούν ικανότητες που να τα βοηθούν να ανταπεξέρχονται στις 
δυσκολίες της ζωής. 

Το 1907 εφάρμοσε τα πιστεύω του σε μια κατασκήνωση 20 
παιδιών στο νησί Brownsea της Αγγλίας. Η κατασκήνωση αυτή 
άρχισε την 1η  Αυγούστου και έληξε στις 10 Αυγούστου 1907, για 
αυτό και ή 1η  Αυγούστου 1907 θεωρείτε πλέον επίσημα από την 
Παγκόσμια Οργάνωση της Προσκοπικής Κίνησης ως η ημέρα που 
άρχισε ο Προσκοπισμός. 

Με την πειραματική αυτή κατασκήνωση το 1908 εξέδωσε το 
περίφημο βιβλίο « Προσκοπισμός για παιδιά », το οποίο έμελε να 
αποτελέσει το σπινθήρα της εξάπλωσης του Προσκοπισμού.

Ιστορία Προσκοπισμού
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Νυμφεύτηκε την Olav Baden Powel η οποία με την βοήθεια 
του, οργάνωσε ένα παρόμοιο πρόγραμμα εκπαίδευσης για 
κορίτσια, τον Οδηγισμό. Σήμερα, σε πάρα πολλές χώρες του 
κόσμου, ο Προσκοπισμός και ο Οδηγισμός είναι ενωμένοι ως 
μια Οργάνωση, ενώ στην Ευρώπη όλα τα Προσκοπικά 
Σώματα έχουν στις τάξεις τους αγόρι και κορίτσια. 

Εις ένδειξη τιμής προς τον Ιδρυτή του Προσκοπισμού και της 
συζύγου του, την ημέρα των γενεθλίων τους, που συνέπεσε 
την ίδια ημέρα, στις 22 Φεβρουαρίου κάθε χρόνο, όλοι οι 
Πρόσκοποι γιορτάζουν Παγκόσμια την Ημέρα Σκέψεως. 

Κυπριακός προσκοπισμός

Ο προσκοπισμός  στη Κύπρο ξεκίνησε το  1913 από τον 
Φυζεντζίδη ο οποίος επισκέφθηκε τον τότε Αρχιεπίσκοπο 
Κύπρου Κύριλλο Β΄ και του εισηγήθηκε την ίδρυση 
προσκοπικών σωματίων.

Ελληνικός προσκοπισμός

Ο  προσκοπισμός στη Ελλάδα ξεκίνησε το 1910 από τον 
Αθανάσιο Λευκαδίτη που γεννήθηκε το 1872. Ο Αθανάσιος 
Λευκαδίτης αγαπούσε πολύ τη φύση , τη θάλασσα και την 
ζωή στην ύπαιθρο. Το 1908 ήταν  οι 4οι Ολυμπιακοί αγώνες 
στο Λονδίνο και ως αντιπρόσωπος πήγε εκεί. Εκεί είχε 
συναντήση σε ένα κατάστημα παιδιά που φορούσαν στολή 
και αυτός τους είχε ρωτήσει τί είναι πρόσκοπος. Τα παιδιά 
του είχαν απαντήσει ότι πρόσκοπος είναι το παιδί που είναι 
πάντα πρόθυμο να βοηθήσει του συνανθρώπους του. Με 
αυτή την ωραία απάντηση βρήκε αφορμή και διέδωσε τον 
προσκοπισμό στην Ελλάδα. Από τότε πολλά ελληνόπουλα 
έγιναν πρόσκοποι.
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•Οι χριστιανοί Πρόσκοποι όλου του κόσμου τιμούμε και 
γιορτάζουμε στις 23 Απριλίου τον Άγιο Γεώργιο, προστάτη των 
Προσκόπων. 

•Υπήρξε ένας σπουδαίος αγωνιστής στην εποχή του και 
μαρτύρησε για την πίστη του. 

•Ο Γεώργιος γεννήθηκε το 275μ.χ. στην Καππαδοκία από 
Χριστιανούς γονείς. Ο πατέρας του θανατώθηκε. Η μητέρα του 
στάθηκε τα κατοπινά χρόνια μάνα και πατέρας για το ορφανό 
παιδί και φρόντισε για την άρτια ανατροφή και μόρφωση του. 

•Ο Γεώργιος έχασε την αγαπημένη του μητέρα του, στους 
διωγμούς του Διοκλητιανού (303μ.χ.), συνέχισε όμως τη ζωή 
του σύμφωνα με τις αρχές του Χριστιανισμού που πήρε από 
τους γονείς του, την αγάπη για τους αδύνατους, αυτούς που 
υπέφεραν και το δίκαιο.

•Γνωστός είναι ο θρύλος για τη μάχη που έδωσε για να σώσει 
την πριγκιποπούλα από τον δράκο.

•Η χρηστή ζωή του όμως ενόχλησε τον Διοκλητιανό και παρόλα 
τα πλούτη που του έταξαν δεν ήταν ικανά να κάμψουν την 
πίστη του Γεώργιου. Τελικά ο Άγιος Γεώργιος οδηγήθηκε στον 
τόπο του μαρτυρίου, όπου ευχαριστώντας τον Θεό, του 
παρέδωσε την ψυχή του.

•Αυτόν τον αγνό ιππότη και λεβέντη μεγαλομάρτυρα θέλησε ο 
Προσκοπισμός να βάλει ως σύμβολο της ευγενικής του ιδέας, 
γιατί πράγματι δεν υπάρχει άλλη μορφή πιο αλτρουιστική από 
το αρχοντόπουλο της Καπαδοκίας, που χάρισε τη ζωή του σε 
μια ιδέα τόσο υψηλή και σε μια πίστη, τον Χριστιανισμό.

•Οι Πρόσκοποι τιμούμε τον αγωνιστή Άγιο και Προστάτη μας, 
ανανεώνοντας της Προσκοπική μας Υπόσχεση κάθε χρόνο της 
ημέρα της γιορτής του

Άγιος Γεώργιος



Πως το αντιμετωπίζουμε;

1. Το ξεπλένουμε με καθαρό νερό
2. Το σκουπίζουμε με μια αποστειρωμένη γάζα
3. Καλύπτουμε το τραύμα με ένα τσιρότο ή μια μικρή γάζα
αναλόγως με το μέγεθος του.

Μικρό Τραύμα

Αιμορραγία στη μύτη: Ρινορραγία

Πως το αντιμετωπίζουμε;

1. Με τον δείκτη και τον αντίχειρα, πιέζεται με λίγη δύναμη
στο μαλακό τμήμα της μύτης και σκύβετε λίγο μπροστά για
να αποφύγετε να καταπιείτε αίμα. Εφαρμόζετε σταθερή
πίεση για δέκα τουλάχιστον λεπτά, αναπνέοντας από το
στόμα.

Για να μην ξαναρχίσει η ρινορραγία, δεν πρέπει να
φυσήξετε για λίγες ώρες τη μύτη σας, να σκύψετε, να
ασχοληθείτε με κοπιώδεις δραστηριότητες ή να σηκώσετε
βαριά αντικείμενα.
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Ξένο Σώμα στο Μάτι

Πως το αντιμετωπίζουμε:
• Ζητήστε από το θύμα να μην τρίβει το μάτι που παρουσιάζει τις

ενοχλήσεις.
• Ξεπλύνετε το μάτι του θύματος με άφθονο χλιαρό νερό. Έτσι θα

παρασυρθεί και θα απομακρυνθεί το ξένο σώμα από το μάτι.
• Αν δεν πετύχετε την απομάκρυνση του ξένου σώματος με τον

παραπάνω τρόπο, κάντε τα εξής: Aνασηκώστε απαλά το κάτω
βλέφαρο και μόλις δείτε πού ακριβώς βρίσκεται το ξένο σώμα,
ξεπλύνετε το σημείο αυτό με νερό ή απομακρύνετε το ξένο
σώμα βάζοντας στο σημείο τη γωνία από ένα μαλακό και
καθαρό βρεγμένο κομμάτι ύφασμα.

Συμπτώματα:
• Πόνος όταν ανοιγοκλείνετε ή μετακινείτε την κόρη του ματιού

όταν το βλέφαρο είναι κλειστό και η αίσθηση ότι υπάρχει κάτι
μέσα στο μάτι σας.

• Το μάτι μπορεί να κοκκινίσει και να αρχίσουν να τρέχουν
δάκρυα.

• Εάν το ξένο σώμα είναι αρκετά μεγάλο ή βρίσκεται εντός του
οπτικού σας πεδίου, τότε μπορεί να έχετε θολή όραση ή να
παρουσιάσετε ευαισθησία στο φως.
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Φροντίδα για ελαφρά εγκαύματα

Για ελαφρά εγκαύματα, όπως εγκαύματα δευτέρου βαθμού
ακολουθήστε τα εξής βήματα:

1. Δροσίστε την περιοχή. Τοποθετήστε την καμένη περιοχή κάτω
από μία . βρύση με κρύο νερό για 15 λεπτά ή δροσίστε τη με κρύες
κομπρέσες. Το δροσερό νερό μειώνει το πρήξιμο παίρνοντας όλη τη
θερμότητα από το δέρμα.
2. Βάλτε λοσιόν. Μόλις δροσίσετε την περιοχή, απλώστε μια
αλοιφή, όπως αυτές που περιέχουν αλόη βέρα, ή μια ενυδατική
κρέμα για να μην ξεραθεί το δέρμα.
3. Καλύψτε το έγκαυμα με αποστειρωμένη γάζα .Τυλίξτε τη χαλαρά
ώστε να μην ασκηθεί πίεση στο καμένο δέρμα.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!!!

1. Μη χρησιμοποιήσετε πάγο. Αν βάλετε πάγο απευθείας στο
κάψιμο, μπορεί να προκληθεί κρυοπάγημα και επιπλέον βλάβη του
δέρματος.
2. Μη σπάτε τις φουσκάλες. Οι γεμάτες υγρό φουσκάλες
προστατεύουν από τη μόλυνση. Αν σπάσουν, πλύνετε την περιοχή
με μαλακό σαπούνι και νερό και μετά βάλτε λίγη αντιβιοτική κρέμα
και μια γάζα.
3. Να καθαρίζετε και να αλλάζετε τους επιδέσμους καθημερινά.

Εγκαύματα
15



Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (σεισμός, πυρκαγιά
κλπ.) θα πρέπει να θυμάμαι:

• Παραμένω ψύχραιμος ούτως ώστε να μην
πανικοβληθούν και οι άλλοι πρόσκοποι της
ενωμοτίας μου.

• Οι ενωμοτάρχες και υπενωμοτάρχες βεβαιώνονταιι
ότι καθώς εκκενώνουμε της Ομάδα ή τον χώρο που
βρισκόμαστε βγήκαν όλοι .Αν όχι, το λέω στον
υπεύθυνο βαθμοφόρο.

• Ακολουθώ μόνο τον υπεύθυνο βαθμοφόρο της
Ομάδας και δεν φεύγω πριν τελειώσει ο
συναγερμός.

• Δε φωνάζω.

Ο Αρχηγός Ομάδας θα αρχίζει να σφυρίζει συνεχόμενα.

Παραμένουμε στη θέση μας έως ότου τελειώσει ο
συναγερμός με ένα μακρύ σφύριγμα. Στη συνέχεια
κατευθυνόμαστε προς το χώρο που θα μας υποδείξει ο
υπεύθυνος Βαθμοφόρος.

Έκτακτη Ανάγκη
16



1. Ελαφρά ογκώδη (όπως υπνόσακος) στον πάτο.

2. Δεύτερα ρούχα, πάνω από τον υπνόσακο.

3. Συμπαγή βαριά αντικείμενα στο κέντρο κοντά στο
σώμα (κουζινικά, παγούρι, τρόφιμα).

4. Χρειαζούμενα στην πορεία τοποθετούνται προς τα
πάνω (π.χ. τζάκετ).

5. Αντίσκοινο, υπόστρωμα τοποθετούνται κατά
προτίμηση εξωτερικά στο πλάι ή πίσω με τρόπο ώστε να
μην εξέχουν.

6. Στην πάνω τσέπη τοποθετούνται μικρά είδη που
πιθανόν να χρειαστούν κατά τη διάρκεια της πορείας.

Πως ετοιμάζω το σακίδιο πλάτης
17



Στολή 
Παπούτσια πορείας
Αθλητικό παπούτσι
Υπνόσακος 
Ματ ή κουβέρτα για κάτω από τον υπνόσακο 
Πιτζάμες/φόρμες για ύπνο 
Παντελόνι
2 Μπλουζάκια 
Εσώρουχα 
Κάλτσες 
Καπέλο για την ήλιο (για καλοκαιρινές 

περιόδους)
Γάντια , Σκούφος, Κασκόλ (για χειμερινούς 

μήνες)
Μαχαιροπήρουνα, κουτάλι ,πιάτο, ποτήρι
Σαμπουάν , Μαγιό και Πετσέτα Μπάνιου (εάν 

υπάρχει χώρος για μπάνιο) 
Πετσέτα προσώπου 
Οδοντόπαστα & οδοντόβουρτσα 
Φακό (φανάρι) 
Παγούρι 
Γραφική ύλη 
Σακούλι για ακάθαρτα ρούχα

Εφόδια για ένα διήμερο
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Κανόνες πορείας: 
•οι πρόσκοποι δεν πρέπει να απομακρύνονται από την 
ομάδα τους  πέραν των 5 μέτρων.
•Δεν ενοχλούμε άγρια ζώα.
•Δεν πίνουμε νερό από άγνωστες πηγές.
•Περπατάμε πάντα με το βήμα του πιο αργού.
•Δεν κάνουμε διάλλειμα πάνω από 5΄.
•Για φαγητό δεν καθόμαστε πάνω από 20’.
•Δεν πατάμε/αφήνουμε σκουπίδια.

Σε περίπτωση οποιουδήποτε περιστατικού
•Τηλεφωνούμε στον Αρχηγό δράσης.
•Περιμένουμε μέχρι να έρθει.

Σε περίπτωση που χαθούμε: πηγαίνουμε στο τελευταίο 
σημείο ελέγχου(check point) ή στο κοντινότερο χωριό.

Συμβουλές διατροφής κατά τη διάρκεια της πορείας:
Σταφίδες, ξηροί καρποί, καραμέλες και γενικότερα αυτά 
που σου δίνουν ενέργεια. 

Κίνδυνοι και Συμβουλές σε μια πορεία



Σταυρόκομπος

Χρησιμοποιείται για να δεθούν δύο σχοινιά του ίδιου πάχους και
υλικού.

Ψαλιδιά

Κόμπος που χρησιμοποιείται για να στερεωθεί ένα κομμάτι
σχοινί σε ξύλο (ο κόμπος που χρησιμοποιείται για την αρχή της
σταυροειδής σύνδεσης).

Α Β
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Ποδόδεσμος

Χρησιμοποιείται για να δεθούν δύο σχοινιά διαφορετικού
πάχους και υλικού.

1 2

3 4

Φίμωμα

Η παρεμπόδιση του σχοινιού από το να ξεμπλεκτεί, από ένα πιο
λεπτό σπάγγο.

1 2

3
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ΤΡΟΠΟΣ:

1. Διπλώνουμε ην άκρη του σχοινιού σε σχήμα 6.

2. Περνάμε την άλλη άκρη του σχοινιού μέσα από την κουλούρα 

του 6.

3. Την φέρνουμε βόλτα γύρω από τα δεξιά προς τα αριστερά από 

την ουρά του 6.

4. Την περνάμε πάλι μέσα από την κουλούρα του6.

5. Τραβάμε τα σχοινιά όπως φαίνεται στο σχήμα αφού 

κανονίσουμε το άνοιγμα της θηλιάς.

Καντηλίτσα

Είναι ο κόμπος που δημιουργεί μία θηλιά που δεν γλιστράει, σε

όποιο σημείο του σχοινιού

Οι κυριότερες του χρήσεις είναι

1. για ανύψωση φορτίων,

2. ανύψωση ανθρώπων

3. διασώσεις.
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Στήσιμο Αντισκήνου

 Στήσιμο αντίσκηνου: χώρος οριζόντιος, επίπεδος, με ήλιο, μαλακό χώμα

 απομάκρυνση κλαδιών, απορριμμάτων, πετρών

 όχι κάτω από μεμονωμένα δέντρα και βαθουλώματα του εδάφους λόγο

υγρασίας

 τοποθέτηση όλου του εξοπλισμού π.χ πασσαλάκια, σχοινάκια από δέντρα

 Τεντώστε καλά το αντίσκηνο για το ενδεχόμενο βροχής και σκάψτε

τριγύρω για αυλάκια να φεύγουν τα νερά

 Χειμερινή κατασκήνωση:

 το αντίσκηνο όχι σε χαμηλά σημεία γιατί μπορεί να λιώσει το χιόνι και να

δημιουργήσει λίμνη

 Σκάψιμο για δημιουργία χώρου με φτυάρι σε περίπτωση βροχής

 Καλό τέντωμα σκηνής με τα σχοινάκια από πιολέ, σκί, μπατόν

 Οργάνωση αντίσκηνου:

 Διατήρηση καθαρό και στεγνό

 Μάζεμα υπνόσακων το πρωί και τοποθέτησή

τους στο κάτω μέρος του υποστρώματος

 Ανοιχτοί αεραγωγοί για την αποφυγή πολλών υδρατμών

 Παπούτσια έξω από το αντίσκηνο

 Τοποθέτηση ρούχων μέσα στο σακίδιο
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Προσκοπικό Έμβλημα

Συμβολισμοί:
1. Με τον καιρό η αιχμή του βέλους έγινε έμβλημα (διακριτικό σήμα) των

πρωτοπόρων που ρίχνονταν σε περιπέτειες και κινδύνους, για να
ανακαλύψουν καινούργιες εκτάσεις πάνω στη γη. Η αιχμή του βέλους
ήταν αυτή η οποία μεταχειρίζονταν οι θαλασσοπόροι και εξερευνητές
για να τους δείχνει το Βορρά στη πυξίδα, για να φθάνουν ασφαλείς στα
λιμάνια του προορισμού τους.

2. Κάθε φύλλο του τριφύλλου συμβολίζει και ένα από τα τρία μέρη της
προσκοπικής Υπόσχεσης. Έτσι το μεσαίο συμβολίζει το καθήκον προς το
Θεό και την Πατρίδα, το αριστερό τη βοήθεια προς κάθε άνθρωπο και
το δεξιό την τήρηση του Προσκοπικού Νόμου.

3. Τα δύο Κλαδιά Ελιάς είναι μέρος από το συμβολισμό της Κυπριακής
Σημαίας.

4. Ο κρίκος, που συγκρατεί τα τρία φύλλα συμβολίζει όλα τα μέρη της
Υπόσχεσης καθώς και το σύνδεσμο μεταξύ όλων των Προσκόπων.

5. Τα δύο αστέρια στα δύο πλάγια φύλλα, είναι τα μάτια του Προσκόπου 
που άνοιξε όταν ήταν Λυκόπουλο και που οφείλει να                                  
τα έχει πάντοτε ανοικτά, ώστε να βαδίζει προς τον                              
δρόμο του καθήκοντος. Καθώς επίσης συμβολίζει                                          
την Αρετή και την Τιμή .

6. Η ταινία, κάτω από το τρίφυλλο με τις                                                              
άκρες της γυρισμένες σαν ένα στόμα που                                                              
γελά, παριστάνει τον Πρόσκοπο, ο οποίος                                                  
κάνει το καθήκον του με όρεξη και προθυμία                                                        
και αντιμετωπίζει με αισιοδοξία κάθε δυσκολία που                                                                 
θα του παρουσιασθεί. Το ρητό “Εσο Ετοιμος”                                                      
που είναι γραμμένο πάνω στην ταινία,                                                         
είναι παγκόσμιο ρητό, και μας θυμίζει ότι                                                        
ο Πρόσκοπος είναι πάντοτε έτοιμος για                                                         
να εκτελέσει το καθήκον του.
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Προσκοπικός Χαιρετισμός

Με τον χαιρετισμό αυτό ο Πρόσκοπος εκδηλώνει την αγάπη και τον
σεβασμό που τρέφει στον αδελφό του Πρόσκοπο ή στον ανώτερο του.

Συμβολισμός:
1. Τα τρία δάχτυλα, όπως και τα τρία φύλλα του προσκοπικού σήματος,

μας θυμίζουν την τριπλή υπόσχεση
2. Ο αντίχειρας και ο μικρός, όπως είναι ενωμένοι, συμβολίζουν το δεσμό

που υπάρχει μεταξύ των δύο χαιρετουμένων. Ο αντίχειρας συμβολίζει
την υποχρέωση που έχει ο μεγαλύτερος να προστατεύει τον μικρότερο,
το δε μικρό δάκτυλο θυμίζει την υποχρέωση που έχει ο μικρότερος να
υπακούει στο μεγαλύτερο του.

Πότε χαιρετούμε;
1. Κάθε φορά που θα παρουσιασθεί σ’ έναν ανώτερο του,

δείχνοντας έτσι σεβασμό σ’ αυτόν
2.     Κατά την έπαρση ή υποστολή της Σημαίας, την ώρα που 

ψάλλεται ο Εθνικός Ύμνος και όταν περνά η Σημαία. 
3.     Στις τελετές υπόσχεσης

Χαιρετισμός Υπόσχεσης

Διαφέρει από τον Προσκοπικό χαιρετισμό στο 
ότι το χέρι δεν έρχεται στο μέτωπο αλλά 
σχηματίζει στον αγκώνα ορθή γωνία στο 
ύψος του ώμου και με την παλάμη στραμμένη 
προς τα εμπρός.
Χρησιμοποιείται και στις τελετές ανανέωσης 
της Υπόσχεσης. 
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Προσκοπική Στολή
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Θυρεοί Επαρχιών

ΛΕΜΕΣΟΥ

ΜΟΡΦΟΥΚΕΡΥΝΕΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΛΑΡΝΑΚΑΣΠΑΦΟΥ

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Θυρεοί :
Η κάθε επαρχία 
χαρακτηρίζεται από το 
δικό της θυρεό.

27



Σύμβολα Κυπριακής Δημοκρατίας

Εκδοχή από 1960-2006 Εκδοχή από 2006 εώς σήμερα

Στο εθνόσημο της Κύπρου εικονίζεται:

1. ‘Ενα περιστέρι που κρατάει κλαδί ελιάς,
πασίγνωστο σύμβολο για την ειρήνη, πάνω από
το έτος 1960, οπότε συντελέστηκε η ανεξαρτησία
της Κύπρου από το Ηνωμένο Βασίλειο.

2. Το φόντο είναι σε χρώμα κίτρινο του χαλκού.
Αυτό συμβολίζει τα μεγάλα αποθέματα του
χαλκού (και ιδίως του κίτρινου χαλκοπυρίτη), τα
οποία αφθονούν στο νησί. Ο χαλκός μάλιστα πήρε
τη λατινική του ονομασία (cuprum) από την
Κύπρο.
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Κυπριακή Σημαία

Στη σημαία προβάλλεται:

1. Η Κύπρος με πορτοκαλί χρώμα σε άσπρο φόντο. Το χρώμα
της Κύπρου στη σημαία συμβολίζει τον άλλοτε
άφθονο χαλκό που υπήρχε στο νησί. Ακόμη το λεύκο φόντο
συμβολίζει την ελευθερία.

2. Κάτω από την Κύπρο δύο πράσινα κλαδιά ελιάς, ενωμένα
στις άκρες που συμβολίζουν την ειρήνη μεταξύ των
Ελλήνων και των Τούρκων της Κύπρου

Η Κύπρος είναι η μοναδική πλήρως αναγνωρισμένη χώρα που
απεικονίζει το χάρτη της στη σημαία της.
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Εθνικός Ύπνος

Σε γνωρίζω από την κόψη

του σπαθιού την τρομερή,

σε γνωρίζω από την όψη

που με βια μετράει την γη.

Απ’ τα κόκκαλα βγαλμένη

των Ελλήνων τα ιερά,

και σαν πρώτα ανδρειωμένη,

χαίρε, ω χαίρε, Ελευθεριά! (× 3)

• Ο Εθνικός μας Ύμνος προέρχεται από ένα μεγάλο ποίημα το
«Ύμνος εις την Ελευθερίαν» το οποίο έχει γράψει ο Διονύσιος
Σολωμός το 1823.

• Το 1828 το μελοποίησε ο Κερκυραίος Νικόλαος Μάντζαρος

• Το ποίημα «Ύμνος εις την Ελευθερίαν» αποτελείται από 158
τετράστιχες στροφές· από αυτές οι 24 πρώτες καθιερώθηκαν
ως εθνικός ύπνος το 1865. Οι δύο πρώτες είναι αυτές που
συνοδεύουν πάντα την έπαρση και την υποστολή της σημαίας
και ψάλλονται σε επίσημες στιγμές και τελετές. Κατά τη
διάρκεια της ανάκρουσής του αποδίδονται ορθίως τιμές
στρατιωτικού χαιρετισμού «εν ακινησία».

• Από τις 18 Νοεμβρίου 1966 εθνικός ύμνος της Κυπριακής
Δημοκρατίας
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ΧΑΛΚΙΝΟ ΤΡΙΦΥΛΛΟ
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Η λιποθυμία είναι η προσωρινή απώλεια της συνείδησης που 
οφείλεται σε πτώση της αιματικής ροής στον εγκέφαλο. Το επεισόδιο 
είναι σύντομο (διαρκεί λιγότερο από μερικά λεπτά) και ακολουθείται 
από ταχεία και πλήρη ανάκαμψη. Μπορεί να αισθανθείτε ζαλάδα πριν 
λιποθυμήσετε.

Μια μεγαλύτερη, βαθύτερη κατάσταση απώλειας των αισθήσεων 
συχνά καλείται κώμα.

Γενικές Πληροφορίες

Όταν λιποθυμάτε, δεν βιώνετε μόνο απώλεια της συνείδησης αλλά 
επίσης απώλεια μυϊκού τόνου και ωχρότητα στο πρόσωπο. Μπορεί να 
αισθάνεστε αδυναμία ή ναυτία αμέσως πριν τη λιποθυμία και μπορεί 
να έχετε μια αίσθηση ότι οι ήχοι στο περιβάλλον χάνονται στο βάθος.

Αίτια

Η λιποθυμία μπορεί να συμβεί ενώ ουρείτε, έχετε μια κένωση 
(ιδιαίτερα εάν ζορίζεστε), βήχετε πολύ δυνατά ή όταν στέκεστε στο 
ίδιο σημείο για πάρα πολύ. Η λιποθυμία μπορεί επίσης να σχετίζεται 
με φόβο, ισχυρό πόνο ή συναισθηματική φόρτιση.

Μια αιφνίδια πτώση στην αρτηριακή πίεση μπορεί να προκαλέσει 
λιποθυμία. Η αρτηριακή πίεση μπορεί να πέσει ξαφνικά εάν 
αιμορραγείτε ή είστε σοβαρά αφυδατωμένοι. Μπορεί επίσης να 
συμβεί εάν σηκωθείτε πολύ απότομα εάν είστε ξαπλωμένοι.

Συγκεκριμένα φάρμακα μπορεί να οδηγήσουν σε λιποθυμία 
προκαλώντας μια πτώση στην αρτηριακή σας πίεση ή για άλλο λόγο. 
Συνήθη φάρμακα που συμβάλλουν στη λιποθυμία περιλαμβάνουν 
αυτά που χρησιμοποιούνται για το άγχος, την υψηλή πίεση, τη ρινική 
συμφόρηση και τις αλλεργίες.

Άλλοι λόγοι που μπορεί να προκαλέσουν λιποθυμία είναι ο 
υπεραερισμός, η χρήση ουσιών ή αλκοόλ και η υπογλυκαιμία.

Λιποθυμία
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Οικιακή Περίθαλψη

Εάν έχετε ιστορικό λιποθυμίας και έχετε δει κάποιο γιατρό, ακολουθήστε τις 
οδηγίες του γιατρού σας για το πως να αποτρέπετε τα λιποθυμικά επεισόδια. Για 
παράδειγμα, εάν γνωρίζετε τις καταστάσεις που σας προκαλούν λιποθυμία, 
αποφύγετε ή αλλάξτε τες. Αποφύγετε τις απότομες αλλαγές στάσης. Να 
σηκώνεστε αργά εάν είστε ξαπλωμένοι ή κάθεστε. Εάν η λήψη αίματος σας 
προκαλεί λιποθυμία, ενημερώστε το γιατρό σας πριν από μια αιματολογική 
εξέταση και φροντίστε να είστε ξαπλωμένος όταν γίνεται η αιμοληψία για την 
εξέταση.

Μπορείτε να λάβετε άμεσα μέτρα αντιμετώπισης εάν κάποιος έχει λιποθυμήσει.

Ελέγξτε τον αεραγωγό και την αναπνοή του ατόμου. 

Χαλαρώστε τα στενά ρούχα γύρω από το λαιμό.

Σηκώστε τα πόδια του ατόμου πάνω από το επίπεδο της καρδιάς (περίπου 30 cm).

Εάν υπάρχει και έμετος, γυρίστε το άτομο στο πλευρό για την πρόληψη του 
πνιγμού.

Κρατήστε το άτομο ξαπλωμένο για τουλάχιστον 10 – 15 λεπτά, κατά προτίμηση σε 
ένα δροσερό και ήσυχο χώρο. Εάν δεν είναι δυνατό, βάλτε το άτομο να καθίσει 
σκυμμένο, με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια.

Πότε να Επικοινωνήσετε με το Γιατρό

Καλέστε το 112 εάν το άτομο που λιποθύμησε:

Έπεσε από ύψος, ιδιαίτερα εάν τραυματίστηκε ή αιμορραγεί

Δεν συνέρχεται γρήγορα (μέσα σε μερικά λεπτά)

Είναι έγκυος

Είναι άνω των 50 ετών

Έχει διαβήτη (ελέγξτε για ιατρικές ταυτότητες)

Αισθάνεται πόνο, πίεση ή δυσφορία στο θώρακα

Έχει δυνατό ή ακανόνιστο καρδιακό ρυθμό

Έχει απώλεια ομιλίας, οπτικές διαταραχές ή αδυναμία να κινήσει ένα ή 
περισσότερα άκρα

Έχει συσπάσεις, τραυματισμό της γλώσσας ή απώλεια ελέγχου της κύστης ή του 
εντέρου
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Ηλίαση
34

Η ηλίαση είναι η διαταραχή που εμφανίζεται μετά από παρατεταμένη 
έκθεση στον ήλιο με ακάλυπτο το κεφάλι και τον αυχένα. Κατά τις 
μεσημβρινές ώρες, που οι ακτίνες του ήλιου πέφτουν κάθετα στην γη, 
ο κίνδυνος ηλίασης είναι μεγαλύτερος.

Συμβαίνει σε κουρασμένα άτομα και κυρίως τα παιδιά και τους 
ηλικιωμένους. Εμφανίζεται όταν η ηλιακή ακτινοβολία είναι έντονη 
και άμεση και οφείλεται στην ευαισθησία που έχει ο ανθρώπινος 
εγκέφαλος στην θερμότητα.

Τα συμπτώματά της μπορεί να είναι ελαφριάς μορφής αλλά και 
βαριάς. Οι ελαφριές μορφές ηλίασης εκδηλώνονται με αίσθημα 
γενικής κόπωσης, ζάλη και αναπνευστική δυσχέρεια. Το πρόσωπο 
γίνεται κόκκινο και σε ορισμένες περιπτώσεις ωχρό. Σε ορισμένες 
περιπτώσεις δημιουργούνται φουσκάλες στο δέρμα. Η βαριά μορφή 
ηλίασης εκδηλώνεται με γενική κατάπτωση, ίλιγγο, ναυτία ή και εμετό, 
κοκκίνισμα στο πρόσωπο, επιτάχυνση του σφυγμού και της αναπνοής, 
πυρετό (38°-39°), σπασμούς και απώλεια αισθήσεων.
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Συμπτώματα:

Κόκκινο και ζεστό πρόσωπο
Γρήγορος και δυνατός παλμός
Πόνος στο κεφάλι, αδυναμία, ζαλάδα, ίλιγγος, παραισθήσεις,
παραλήρημα
Έξαψη, εμετός, υψηλός πυρετός
Σε βαριές περιπτώσεις, εμφανίζονται σπασμοί και απώλεια
συνείδησης

Αντιμετώπιση:

Όταν κάποιος πάθει ηλίαση πρέπει:
Να του ανασηκώσουμε ελαφρά το κεφάλι.
Να του δροσίσουμε το κεφάλι και τον αυχένα με νερό.
Να του δώσουμε να πιει κρύα ποτά (όχι οινοπνευματώδη) ή χυμούς
φρούτων μέχρι το σώμα να επανέλθει στη φυσιολογική του
κατάσταση.

Τις ημέρες καύσωνα να παραμένετε σε δροσερούς χώρους
(κλιματιζόμενους) και να μην έχετε έντονη δραστηριότητα τις
μεσημεριανές ώρες.



Θερμοπληξία

Ο άνθρωπος έχει την δυνατότητα να διατηρεί σταθερή την 
εσωτερική του θερμοκρασία (36,8+/-0,4 0C).

Σε υψηλές θερμοκρασίες το σώμα αποβάλλει θερμότητα 
περιορίζοντας τις καύσεις του, με διεύρυνση των μικρών αγγείων, με 
αύξηση της εφίδρωσης και με επιτάχυνση της αναπνοής. 

Η θερμοπληξία είναι μία εξαιρετικά επείγουσα ιατρική κατάσταση, 
απειλητική για τη ζωή η οποία οφείλεται σε ανεπάρκεια ή σε 
δυσλειτουργία των θερμορρυθμιστικών μηχανισμών. Εκδηλώνεται 
με εγκεφαλικές διαταραχές , υψηλότατο πυρετό και απουσία 
εφίδρωσης.

Για να συμβεί θερμοπληξία σε κάποιον άνθρωπο θα πρέπει να 
γίνουν ταυτόχρονα τα εξής: Υψηλή εξωτερική θερμοκρασία με 
υψηλή υγρασία, (ώστε να εμποδίζεται η απώλεια θερμότητας με 
εξατμίσεις) και προδιατεθειμένος οργανισμός.
Συμπτώματα:
Πυρετός,
εμετός,
διάρροια
Διαταραχή της πηκτικότητας του αίματος
Απουσία εφίδρωσης
Απώλεια αισθήσεων
Πιθανότητα πρόκλησης εμφράγματος του μυοκαρδίου
Σε ακραίες περιπτώσεις, κωματώδης κατάσταση και θάνατος
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Μέτρα για την πρόληψη της θερμοπληξίας:

Αποφεύγουμε την έκθεση στον ήλιο.
Προτιμούμε σκιερά και δροσερά μέρη, ντυνόμαστε ελαφρά με
άνετα και ανοιχτόχρωμα ρούχα, καπέλο και γυαλιά ηλίου.
Αποφεύγουμε χώρους με συνωστισμό.
Κάνουμε χλιαρά ντους, πίνουμε πολλά υγρά.
Καλό θα είναι να έχουμε πάντα μαζί μας ιαματικό νερό σε μορφή
σπρέι και να ψεκάζουμε συχνά τα σημεία του σώματος μας που
είναι εκτεθειμένα στον ήλιο.
Σε έντονη εφίδρωση, φροντίζουμε για την λήψη αλατιού για να
κρατηθεί το επίπεδο των υγρών στον οργανισμό.
Αποφεύγουμε τα οινοπνευματώδη ποτά, καταναλώνουμε μικρά,
ελαφρά γεύματα, χωρίς λιπαρά, αλλά με πολλά φρούτα και
λαχανικά.
Αποφεύγουμε τη βαριά σωματική εργασία σε ζεστούς χώρους με
άπνοια και μεγάλη υγρασία.
Δεν περνάμε και δεν τρέχουμε πολλή ώρα κάτω από τον ήλιο,
αποφεύγουμε τις μεγάλες διαδρομές με τα μέσα συγκοινωνίας.
Τέλος, ζητάμε την συμβουλή του γιατρού μας για οποιοδήποτε
πρόβλημα υγείας.

Οι πιο ευπαθείς ομάδες σε υψηλές θερμοκρασίες είναι τα νεογνά
και τα βρέφη, οι ηλικιωμένοι και οι πάσχοντες από χρόνια
νοσήματα. Ειδικά όσοι πάσχουν από χρόνια αναπνευστικά,
καρδιαγγειακά κ.λπ. νοσήματα πρέπει να συμβουλεύονται τον
γιατρό τους αν θα συνεχίσουν την αγωγή και σε ποια δοσολογία,
διότι μερικά φάρμακα έχουν την ιδιότητα να αυξάνουν την
θερμοκρασία του σώματος.
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Αντιμετώπιση συμπτωμάτων θερμοπληξίας:

Μεταφέρουμε τον θερμόπληκτο σε μέρος δροσερό, ευάερο, σκιερό.
Αφαιρέστε ταχέως τα ρούχα του ασθενούς.
Του βρέχουμε το πρόσωπο, το λαιμό και το στήθος με κρύο νερό.
Ψεκάστε το σώμα με δροσερό νερό (150C). Η χρήση πάγου είναι
καλό να αποφεύγεται αλλά θα πρέπει να επιχειρείται αν η
θερμοκρασία δεν πέφτει. Χρησιμοποιείστε ανεμιστήρες ή
οποιοδήποτε μέσο μπορεί να διοχετεύσει αέρα με μεγάλη ταχύτητα.
Βάλτε τον ασθενή σε πλάγια θέση ώστε να είναι σε έκθεση μεγάλη
επιφάνεια του δέρματος του στη ροή του αέρα.
Τοποθετούμε ψυχρά επιθέματα στο πρόσωπο και στο κεφάλι του.
Κάνουμε εντριβές στα άκρα του με κατεύθυνση από κάτω προς τα
πάνω.
Αν μπορεί να πιει, του δίνουμε πολλά υγρά και μικρές ποσότητες
αλατιού
Εννοείται ότι ειδοποιείτε το 112. Ο θερμόπληκτος πολλές φορές
χρειάζεται νοσηλεία σε Εντατική Μονάδα.



Κλινικό σύνδρομο το οποίο χαρακτηρίζεται από ανεπαρκή
αιμάτωση, και οξυγόνωση κυττάρων, ιστών, και οργάνων·
συνήθως είναι το αποτέλεσμα οριακής ή εξαιρετικά χαμηλής
πίεσης του αίματος.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:
Η καταπληξία μπορεί να προκληθεί από αφυδάτωση,
αιμορραγία, σήψη, έμφραγμα του μυοκαρδίου.

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ:
Η καταπληξία έχει ως αποτέλεσμα την ανεπάρκεια
πολλαπλών οργανικών συστημάτων, συμπεριλαμβανομένου
του εγκεφάλου, της καρδιάς, των νεφρών, των πνευμόνων,
του δέρματος και της γαστρεντερικής οδού. Συνήθεις
συνέπειες της καταπληξίας είναι σύγχυση, αναστάτωση,
αγωνία ή κώμα· συγκοπή ή προσυγκοπή· αυξημένη
αναπνευστική προσπάθεια· αναπνευστική δυσχέρεια·
πνευμονικό οίδημα· ελαττωμένη παραγωγή ούρων· και/ή
οξεία νεφρική ανεπάρκεια. Διαγνωστικά σημεία της
καταπληξίας αποτελούν η ταχυκαρδία, η ταχύπνοια, η
υπόταση και το ψυχρό, εφιδρωμένο ή κυανωτικό δέρμα.

Καταπληξία
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Τροφική Δηλητηρίαση
40

Το χαλασμένο φαγητό είναι η πιο συχνή αιτία τροφικής

δηλητηρίασης, ωστόσο δεν είναι η μόνη. Συγκεκριμένα, οι

τροφικές δηλητηριάσεις προκαλούνται από την κατανάλωση

μολυσμένων τροφών ή ποτών και οφείλονται σε βακτήρια,

ιούς ή παράσιτα, τα οποία είτε αναπτύχθηκαν πάνω σε μη

καλοσυντηρημένα τρόφιμα είτε επιμόλυναν τα τρόφιμα

εξαιτίας κακών συνθηκών υγιεινής. Τέτοιοι μικροοργανισμοί

είναι τα κολοβακτηρίδια, η σαλμονέλα, ο σταφυλόκοκκος, η

λιστέρια, η σιγκέλα και διάφορα άλλα που μπορούν να

μολύνουν μια μεγάλη ποικιλία τροφίμων. Σοβαρές και άκρως

επικίνδυνες για τη ζωή μας τροφικές δηλητηριάσεις μπορεί

να πάθουμε και από την κατανάλωση τροφών που από τη

φύση τους έχουν δηλητηριώδεις ουσίες, όπως για

παράδειγμα ορισμένα είδη μανιταριών.

Τα συμπτώματα μιας τροφικής δηλητηρίασης ποικίλλουν

γιατί εξαρτώνται συνήθως από το μικρόβιο που την

προκάλεσε.

Τα πιο συνηθισμένα συμπτώματα είναι

• η ναυτία,

• ο εμετός,

• η διάρροια,

• ο πόνος στην κοιλιά,

• η ατονία.
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Σε πιο σοβαρές τροφικές δηλητηριάσεις μπορεί να εμφανιστούν

• αιμορραγικές προσμείξεις στις διαρροϊκές κενώσεις,

• πονοκέφαλος,

• πυρετός,

• αίσθημα αδυναμίας

• αρθραλγίες.

Η ένταση επίσης των συμπτωμάτων θα εξαρτηθεί από τη φυσική

σας κατάσταση και από την ποσότητα του μικροβίου ή της τοξίνης

που θα πάρετε. Όσο, δηλαδή, μεγαλύτερη ποσότητα μολυσμένης

τροφής καταναλώσετε, τόσο πιο σοβαρή θα είναι και η

δηλητηρίαση που θα πάθετε.

Τα συμπτώματα της δηλητηρίασης δεν εμφανίζονται αμέσως μετά

τη λήψη της μολυσμένης τροφής. Ο χρόνος εκδήλωσης ποικίλλει

ανάλογα και πάλι με το μικρόβιο που την έχει προκαλέσει.

Μπορεί, λοιπόν, να εκδηλωθούν 30 λεπτά μετά, αλλά και έπειτα

από μία ή δύο μέρες ή και περισσότερες. Αυτό σημαίνει ότι

κάποιες φορές χρειάζεται να αναζητήσετε τα αίτια σε τροφές που

καταναλώσατε λίγες μέρες πριν. Οι ενοχλήσεις, πάντως, διαρκούν

μία ή δύο μέρες, αλλά σε σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να

φτάσουν και τις δέκα.

Τις περισσότερες φορές η τροφική δηλητηρίαση περνάει χωρίς να

απαιτείται ιατρική υποστήριξη. Αρκεί να πίνετε νερό για να

αντικαταστήσετε τα υγρά που χάθηκαν με τους εμετούς και τις

διάρροιες και να ακολουθήσετε μια ελαφριά δίαιτα με

περιορισμένα λιπαρά και φυτικές ίνες, που επιβαρύνουν το

έντερο.
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Τι πρέπει να κάνετε:

• Αποφύγετε την κατανάλωση φυτικών ινών (φρούτα, 

λαχανικά, δημητριακά), καθώς αυξάνουν την κινητικότητα 

του εντέρου. Για τον ίδιο λόγο καλό είναι να αποφύγετε το 

γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα.

• Καταναλώνετε στερεές τροφές, όπως ρύζι, λευκό κρέας  και 

πατάτες βραστές.

• Πίνετε πολλά υγρά, καθώς ο εμετός και η διάρροια μπορεί 

να προκαλέσουν απώλεια ηλεκτρολυτών και αφυδάτωση.

• Αλατίζετε ελαφρά τις τροφές σας, καθώς το αλάτι περιέχει 

κάλιο και νάτριο που βοηθούν στην αναπλήρωση των 

ηλεκτρολυτών.



Δάγκωμα Ζώων
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Αγωγή:

Για επιφανειακά δαγκώματα:

• Πλένουμε καλά το τραύμα με σαπούνι και ζεστό νερό.

• Σκουπίζουμε και το καλύπτουμε με ένα αυτοκόλλητο

επίδεσμο.

Για σοβαρά δαγκώματα:

• Ελέγχουμε την αιμορραγία, πιέζοντας πάνω στο

τραυματισμένο μέρος και ανασηκώνοντας το

ψηλά.

• Καλύπτουμε το τραύμα με αποστειρωμένο επίδεσμο ή

καθαρό επίθεμα και το δένουμε σταθερά.

• Πηγαίνουμε ή στέλλουμε τον τραυματία στο νοσοκομείο.
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Συμπτώματα:

Τα τσιμπήματα της μέλισσας και της σφήκας είναι συνήθως 

επώδυνα και ανησυχητικά παρά επικίνδυνα. Ο αρχικός πόνος 

ακολουθείται από πρήξιμο και δυσφορία, τα οποία 

ανακουφίζονται με την παροχή των Πρώτων Βοηθειών. Τα 

τσιμπήματα στο στόμα και στο λαιμό πρέπει να αντιμετωπίζονται 

ως πολύ σοβαρά καθώς το πρήξιμο μπορεί να φράξει την 

τραχεία.

Αγωγή:

• Αφαιρούμε το κεντρί με ένα αιχμηρό αντικείμενο .

• Τοποθετούμε κρύο επίθεμα για να ανακουφίσουμε τον πόνο 

και μα μειώσουμε το πρήξιμο

• Συμβουλέψτε τον πάσχοντα να δει το γιατρό του, αν ο πόνος 

και το πρήξιμο εξακολουθήσουν ή επιδεινωθούν τις επόμενες 

μια ή δυο μέρες.

• Μην δένετε πολύ σφικτά την επίδεση για πολύ ώρα.

• Μην κόβετε την πληγή με μαχαίρι.

• Μην επιχειρείτε να ρουφήξετε το δηλητήριο.

Αν υπάρχει κεντρί στο στόμα:

Αγωγή:

• Δίδουμε στον πάσχοντα να βάλει πάγο, για να μειώσει το 

πρήξιμο.

• Καλούμε βοήθεια και ενθαρρύνουμε τον πάσχοντα μέχρι να 

φθάσει η βοήθεια.

Τσίμπημα εντόμων



Δάγκωμα φιδιού
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Συμπτώματα:

• Δύο σημάδια διάτρησης από τα δόντια του.

• Έντονος πόνος, ερύθημα, και μεγάλο πρήξιμο γύρω από 

τη περιοχή.

• Ναυτία, εμετός, δύσκολη αναπνοή, διαταραχές στην 

όραση, αυξημένη έκκριση σάλιου.

Αγωγή:

• Ξαπλώνουμε τον πάσχοντα, και του λέμε να μείνει 

ακίνητος και να ηρεμήσει.

• Καθαρίζουμε το τραύμα σε βάθος με νερό και σαπούνι.

• Στηρίζουμε κα ακινητοποιούμαι το τραυματισμένο μέλος.

• Καλούμε ασθενοφόρο.



Φαρμακείο Ενωμοτίας
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Υλικά ενός Φαρμακείου

1. Ατομικά κλειστά, αποστειρωμένα τσιρότα
2. Κολλητική ταινία ( τσιρότο σε ρολό )
3. Οφθαλμικά επιθέματα με επίδεσμο
4. Τριγωνικοί επίδεσμοι
5. Παραμάνες ασφαλείας
6. Αποστειρωμένα επιθέματα διαφόρων μεγεθών ( γάζες )
7. Αντισηπτικά μαντιλάκια μιας χρήσης
8. Αποστειρωμένο οφθαλμικό ξέπλυμα
9. Ελαστικοί κυλινδρικοί επίδεσμοι διαφόρων μεγεθών
10. Επιθέματα με παραφίνη ( εγκαύματα )
11. Ψαλίδι
12. Τσιμπίδα πλαστική
13. Μάσκα τσέπης ή ασπίδα προσώπου
14. Σημειωματάριο, πένα
15. Ισοθερμική κουβέρτα
16. Μικρό φανάρι χειρός
17. Άδεια σακούλια για φύλαξη των χρησιμοποιημένων

υλικών



Είδη Επιδέσμων
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1. Τριγωνικός, που είναι συνήθως από ύφασμα. Χρησιμοποιείτε
συνήθως ως αναρτήρας ή για τη
στερέωση επιθεμάτων και για την ακινητοποίηση τραυματισμένων
μελών.
2. Κυλινδρικός επίδεσμος: Στερεώνονται επιθέματα σε δάχτυλα ή
υποστηρίζονται αρθρώσεις.

Γενικοί κανόνες επίδεσης

• Εξηγούμε στον πάσχοντα τι θα κάνουμε και τον καθησυχάζουμε
συνέχεια.
• Φροντίζουμε να είναι άνετα ο πάσχων.
• Εργαζόμαστε πάντα μπροστά από τον πάσχοντα και εάν είναι
δυνατόν από την τραυματισμένη
πλευρά.
• Υποστηρίζουμε το τραυματισμένο μέλος.
• Αν ο τραυματίας είναι ξαπλωμένος περάστε τους επιδέσμους κάτω
από τις φυσικές κοιλότητες
του σώματος όπως τα γόνατα, μέση, αυχένα, αστραγάλους.
• Εφαρμόζουμε του αστραγάλους όχι πολύ σφιχτά για να
σταματήσουμε την αιμορραγία αλλά δεν
τους δένουμε και χαλαρά. 
• Αφήνουμε ελεύθερα τα δάχτυλα του δεμένου χεριού για να 
μπορούμε να ελέγχουμε την
κυκλοφορία. Ελέγχουμε κάθε 10 λεπτά την κυκλοφορία του αίματος 
στο τραυματισμένος
μέλος.
• Οι κόμποι δεν πρέπει να ενοχλούν τον τραυματία και προς την 
αντίθετη πλευρά του τραύματος,
αν είναι τραυματισμένες και οι δύο πλευρές του, δένουμε στο μέσο 
του σώματος.
• Μεταξύ του επιδέσμου και του σώματος , πρέπει πάντοτε να 
υπάρχει ένα επίθεμα.
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Έλεγχος της κυκλοφορίας του αίματος

Πιέζουμε ένα νύχι ή το δέρμα του χεριού ή του ποδιού ώσπου να
ασπρίσει, μόλις το αφήσουμε
το χρώμα πρέπει να επιστρέψει αμέσως. Αν παραμείνουν λευκά
σημαίνει ότι ο επίδεσμος είναι πολύ
σφιχτός και πρέπει να χαλαρώσει, όσο για να επανέλθει η
θερμοκρασία και το χρώμα στο άκρο.
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Ο Προσκοπικός σουγιάς είναι ένας από τους πιο διαδεδομένους τύπος
μαχαιριού μεταξύ των ανθρώπων που τους αρέσει η υπαίθρια ζωή.
Έχει γερή κόψη και διάφορα άλλα εξαρτήματα όπως ανοικτήρι
κονσερβών, μπουκαλιών, κατσαβίδι, καβίλια, που τον κάνουν πολύ
πρακτικό και χρήσιμο σε διάφορες περιπτώσεις.
Ο σουγιάς σου είναι χρήσιμο εργαλείο ,ιδιαίτερα στο ύπαιθρο γι αυτό
φρόντιζέ τον.
1. Ποτέ μην τον πετάς είναι επικίνδυνο για τους γύρω σου.
2. Κράτα τον πάντα καθαρό και στεγνό μετά την χρήση του πριν τον

κλείσεις n τον βάλεις στη θήκη του.
3. Μην τον χρησιμοποιήσεις για να κόψεις πολύ σκληρά αντικείμενα -

θα σπάσει.
4. Μην τον βάζεις στη φωτιά, n Θερμότητα μικραίνει τη σκληρότητα

του ατσαλιού και τον κάνει μαλακό και δύσχρηστο
5. Μην τον καρφώνεις στο χώμα και στα ξύλα, Θα χαλάσει γρήγορα και

δεν Θα κόβει.
6. Φρόντισε να είναι ακονισμένο ς και κατά διαστήματα πέρνα τον σε

λαδάκονο.

Προσκοπικός Σουγιάς



Ανιχνευτικά Σήματα
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52 Σταυροειδής Σύνδεση



53 Παράλληλη Σύνδεση

Διαγώνιος ή Χιαστής Σύνδεση

Τριπόδι



Ψαρόκομπος54

Είναι ο πιο σίγουρος κόμπος για να ενώσουμε δύο σχοινιά η νήματα
ακόμα κι' αν γλιστράνε, γι' αυτό τον χρησιμοποιούν οι ψαράδες για
τις πετονιές τους. Λύνεται όμως πάρα πολύ δύσκολα και τις
περισσότερες φορές καθόλου εάν ενταθεί.

Η βασική της χρήση είναι χρησιμοποιούμε για να κοντύνουμε
προσωρινά ένα σχοινί η για να αποφύγουμε το φθαρμένο μέρος
ενός σχοινιού που δεν θέλουμε να κόψουμε (η δεν προλαβαίνουμε
να κόψουμε, να φιμώσουμε και να ενώσουμε!). Το φθαρμένο μέρος
πρέπει να είναι στο μεσαίο τμήμα του διπλωμένου σχοινιού.
1. Σχηματίζουμε με το σχοινί ένα σίγμα τελικό (ς).
2. Παίρνοντας τις άκριες του σχοινιού, σχηματίζουμε δύο ημικύκλια.
3. Προσέχοντας οι άκριες του σχοινιού να είναι στο εσωτερικό,
περνούμε τις «γωνιές» του σίγμα στα ημικύκλια.
4. Τραβώντας τα ίσια σχοινιά, θα σφίξουν τα ημικύκλια.
Μία από τις αποδείξεις πως η σφενδόνη είναι σωστή, είναι τα τρία
σχοινιά στη μέση που είναι παράλληλα.

Σφενδόνη



Σωστικός κόμπος
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Όπως και οι καντηλίτσες (μονή και διπλή) είναι κόμπος διασώσεως
με τη διάφορα ότι το άτομο που ανασύρεται δεν έχει τις αισθήσεις
του. Περνάμε τη μια θηλεία πίσω από τα γόνατά του και την άλλη
γύρω από τις μασχάλες του. Με τη μια άκρη ανασύρομε το άτομο
που προσπαθούμε να διασώσομε ενώ την άλλη άκρη κρατά κάποιος
βοηθός μας και κανονίζει ώστε ο ανασυρόμενος να μη κτυπήσει σε
βράχια, κλαδιά δένδρων, ή άλλα
αντικείμενα που προεξέχουν. Οι

δυο θηλείες μπορούν επίσης να
προσδεθούν με ημίδεσμους στις
χειρολαβές ενός φορείου σε περίπτωση
που το άτομο που θέλομε να
διασώσομε πρέπει να μείνει ξαπλωμένο
στο φορείο.

Όπως και η απλή καντηλίτσα, είναι ο κόμπος που δημιουργεί μία
θηλιά που δεν γλιστράει, σε όποιο σημείο του σχοινιού θέλουμε, ενώ
παράλληλα μπορούμε να αυξομειώσουμε αυτή τη θηλιά όποτε
χρειαστεί. Άλλος ένας κόμπος με απεριόριστες εφαρμογές (π.χ.
σωστικός κόμπος) που λύνεται πολύ εύκολα όσο κι' αν ενταθεί.

Διπλή Καντηλίτσα



Χάρτης
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Τι είναι ο χάρτης
Χάρτη ονομάζουμε την αποτύπωση μιας περιοχής πάνω σε ένα
κομμάτι χαρτί.
Οι κυριότεροι παράγοντες που καθορίζουν τα είδη χαρτών είναι: η
έκταση της περιοχής που παρουσιάζουν και το θέμα που
προβάλλουν. Εμείς σαν πρόσκοποι χρησιμοποιούμε τον
τοπογραφικό χάρτη για τις πορείες μας και τις εξορμήσεις μας.

Ανεύρεση σημείου στο χάρτη (γεωγραφικό μήκος & πλάτος)
Κάθε χάρτης χωρίζεται με κάθετες και οριζόντιες γραμμές σε
τετραγωνάκια. Οι κάθετες γραμμές είναι το Γεωγραφικό Μήκος και οι
οριζόντιες το Γεωγραφικό Πλάτος. Στο περιθώριο του χάρτη
αναγράφεται η αρίθμηση των γραμμών που μας βοηθούν να
καθορίσουμε το σημείο πάνω στο χάρτη το λεγόμενο ΣΤΙΓΜΑ του
σημείου. Για να καθορίσουμε το στίγμα ενός σημείου παίρνουμε την
πρώτη κατακόρυφη γραμμή προς τα αριστερά και διαβάζουμε τον
αριθμό που αναφέρει. Για μεγαλύτερη ακρίβεια χωρίζουμε το
τετραγωνάκι του αριθμού σε δέκατα και έτσι δημιουργείτε ένας
τριψήφιος αριθμός που τα 2 πρώτα ψηφία δείχνουν την κατακόρυφη
γραμμή και το τρίτο την εκτίμηση μας σε δέκατα. Το ίδιο κάνουμε και
με την οριζόντια γραμμή που είναι κάτω από το σημείο που
θέλουμε. Έτσι οι δύο αριθμοί ορίζουν το στίγμα ενός σημείου.
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Όπως φαίνεται στο χάρτη απεικονίζεται το σημείο 
377659
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Προσανατολισμός χάρτη με την πυξίδα μας
Για να είναι ένας χάρτης χρήσιμος πρώτα από όλα πρέπει να είναι
.Απλώνουμε τον χάρτη μας σε μια επίπεδη επιφάνεια με τέτοιο
τρόπο ώστε ο δείκτης κατεύθυνσης (Ν) του ανεμολογίου μας να
συμπέσει με μια από τις κάθετες γραμμές του χάρτη μας. Γυρίζουμε
ολόκληρο τον χάρτη μαζί με την πυξίδα μέχρι να συμπέσει και η
μαγνητική βελόνας μας με τα πιο πάνω. Όταν συμβούν αυτά ο
χάρτης μας είναι προσανατολισμένος.

Πυξίδα ονομάζουμε το όργανο που έχει μια μαγνητική βελόνα που
δείχνει πάντα το βορρά. Εκτός από τη βελόνα στην πυξίδα υπάρχει
ένας δίσκος όπου φαίνονται τα νούμερα από 0 μέχρι 360. Τα
νούμερα αυτά υποδηλώνουν μια κατεύθυνση σε σχέση με τον άξονα
βορρά - νότου και μετρούνται σε μοίρες π.χ. το 0° ή Ν είναι ο βορράς,
το 90° ή Ε η ανατολή, το 180° ή S ο νότος και το 270° ή W η δύση.

Πυξίδα
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Τι είναι αζιμούθιο
Αζιμούθιο ονομάζουμε την γωνιά που σχηματίζουν η διεύθυνση του
βορρά και η διεύθυνση που βλέπουμε ένα σημείο που εκφράζεται
σε μοίρες. Δηλαδή με πιο απλά λόγια αζιμούθιο είναι η γωνιά που
σχηματίζει ο Βορράς με ένα απομακρυσμένο αντικείμενο μας.

Πως βρίσκουμε το αζιμούθιο
Ας υποθέσουμε ότι μας δίνεται ένα αζιμούθιο 90ο. Γυρίζουμε το
ανεμολόγιο μας ώστε η βάση του δείκτη κατευθύνσεως να δείχνει
90ο. Κρατώντας την πυξίδα οριζόντια μέσα στην παλάμη μας
γυρίζοντας ολόκληρο το σώμα μας μέχρι ότου η μαγνητική βελόνη να
συμπέσει με το βορρά του ανεμολογίου . Η κατεύθυνση που δείχνει
ο δείκτης είναι η πορεία που πρέπει να ακολουθήσουμε.

Αζιμούθιο



Αστερισμοί
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Μικρή – Μεγάλη Άρκτος : Είναι ορατοί όλο το έτος και όλες τις ώρες
της νύχτας για τους κατοίκους του βόρειου ημισφαιρίου.
Κατά την μυθολογία η Ήρα για να εκδικηθεί τη βασιλοπούλα Καλλίστη
που είχε σχέσεις με τον Δία και απόκτησε μαζί του ένα παιδί τον
Αρκάδα, τη μεταμόρφωσε σε αρκούδα. Μια μέρα καθώς κυνηγούσε
στο δάσος ο Αρκάδας, τον συνάντησε η αρκούδα μητέρα του και
προσπάθησε να τον αγκαλιάσει. Εκείνος όμως νόμισε πως του
επιτέθετο κι ετοιμάστηκε να τη σκοτώσει. Επενέβηκε τότε ο Δίας για
να μην γίνει ο γιος του μητροκτόνος και τους έκανε και τους δύο
αστερισμούς. Η Ήρα και πάλι θύμωσε και τους καταράστηκε να μην
ξεκουραστούν ποτέ δύοντας στον Ωκεανό, για αυτό και δικαιολογείται
το γεγονός ότι δεν δύουν ποτέ.
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Προσανατολισμός :
Οι πιο λαμπροί αστέρες της Μεγάλης Άρτου είναι οι αστέρες α, β, γ,
δ, ε, ζ, η. Αναγνωρίζονται εύκολα στον ουρανό από το σχήμα
«κατσαρόλας», (κατά τους αρχαίους Έλληνες «άρμα» χωρίς άλογα)
που έχουν. Αν προεκτείνουμε την πλευρά που ορίζεται από τους
αστέρες α,β κατά 5 φορές συναντάμε ένα λαμπρό αστέρι που είναι ο
Πολικός Αστέρας. Είναι το τελευταίο αστέρι της ουράς της μικρής
άρκτου. Ο Πολικός Αστέρας προσδιορίζει το βορρά.
Αν συνεχίσεις τη γραμμή που χάραξες από τη Μεγάλη Άρκτο προς
τον Πολικό Αστέρα, φθάνεις σε ένα άλλο αστερισμό την Κασσιόπη
που μοιάζεμει ένα Μ ή Σ ή W ανάλογα με την εποχή του χρόνου.
Παριστά το θρόνο της βασίλισσας Κασσιόπης.



Είδη Δέντρων και Θάμνων62

ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ

 Η Αμυγδαλιά είναι είδος φυτών της οικογένειας τών Ροδιδών
.Είναι δένδρο φυλλοβόλο με ύψος από 4 ώς 12 μέτρα.

 Η αμυγδαλιά διαθέτει τεράστια αντοχή στην ξηρασία. Οι ιδανικότερες 
κλιματολογικές συνθήκες για την καλλιέργεια της αμυγδαλιάς είναι οι 
μεσογειακές με τις ακόλουθες ιδιομορφίες: σύντομο φθινόπωρο, 
βροχερός και ψυχρόςχειμώνας χωρίς ιδιαίτερα χαμηλές θερομοκρασίες, 
άνοιξη που διαδέχεται άμεσα το χειμώνα, χωρίς παγετούς από την 
στιγμή που θα φουσκώσουν τα μάτια, ζεστό και άνυδρο καλοκαίρι και 
φθινόπωρο χωρίς βροχές.

 Τα άνθη είναι λευκά ή ροζ,                                                                                            
εκπτύσσονται πριν από τα                                                                        
φύλλα και είναι μονήρη ή                                                                               
ανά δύο.

ΕΛΙΑ

 Ο καρπός του ονομάζεται επίσης ελιά 
και από αυτόν παράγεται το ελαιόλαδο. 
Η ελιά υπήρξε το σύμβολο της 
θεάς Αθηνάς.

 Είναι δέντρο αειθαλές, έχει φύλλα 
αντίθετα, λογχοειδή, δερματώδη, 
σκουροπράσινα στην άνω επιφάνεια και 
αργυρόχροα στην κάτω. 

 Ο καρπός της ελιάς ωριμάζει στα μέσα 
προς τέλη του φθινοπώρου, οπότε και 
ξεκινάει η συγκομιδή, ή το λιομάζωμα. Η 
ελιά παραδοσιακά μαζεύεται με το χέρι, 
και το μάζεμα της ελιάς αποτελεί εδώ 
και αιώνες σημαντική αγροτική 
δραστηριότητα σε πολλές περιοχές της 
Μεσογείου.

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AD%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B8%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CF%80%CF%89%CF%81%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B5%CE%B9%CE%BC%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BD%CE%B8%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%B4%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CE%AC


ΚΕΔΡΟΣ

 Ο κέδρος (Cedrus) 
είναι κωνοφόρο αειθαλές δέντρο που ανήκει 
στην οικογένεια των Πευκοειδών. 

 Ο κέδρος χαρακτηρίζεται από το μεγάλο 
μέγεθος του κορμού του Τα φύλλα του είναι 
βελονοειδή και άκαμπτα, ενώ καθένα από 
αυτά διαθέτει δύο ρητινοφόρους αγωγούς. Το 
φύλλο ενός κέδρου παραμένει στο δέντρο 
από 3 ως 6 χρόνια.

 Οι θηλυκοί κώνοι του κέδρου 
έχουν πράσινο ή πορφυρό χρώμα. Κέδρους 
συναντάμε συχνά σε ελατοδάση, διότι οι 
κέδροι αρχικά παρέχουν τη σκιά που απαιτούν 
ταέλατα για να μεγαλώσουν κατά τα πρώτα 
στάδια της ζωής τους. 

 Το ξύλο ένος κέδρου όταν καίγεται δίνει ένα 
άρωμα, και γι' αυτό χαρακτηρίζεται και ως 
αρωματικό δέντρο. 

 Ο κέδρος δεν χρειάζεται πολύ νερό για να 
αναπτυχθεί, ούτε έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις 
από το έδαφος.

ΠΕΥΚΟΣ

 Τα πεύκα είναι γυμνόσπερμα, αειθαλή, ρητι
νοφόρα κωνοφόρα δένδρα με 90 περίπου 
είδη ανά τον κόσμο, που ανήκουν στην 
οικογένεια των Πευκοειδών (Pinaceae).

 Ο φλοιός είναι παχύς και αυλακωτός, 
τα φύλλα βελονοειδή και φύονται 
κατά σπονδύλους ανά δύο, τρία ή πέντε, 
παραμένοντας στο πεύκο από 2 μέχρι 17 
χρόνια. Στη βάση τους περιβάλλονται από 
ένα μεμβρανώδη κολεό και το χρώμα τους 
είναι ανοιχτό ως σκούρο πράσινο.

 Είναι είδη που αγαπούν το φως, είναι 
ανθεκτικά στην ξηρασία και προτιμούν 
ασβεστολιθικά εδάφη.

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CE%BF%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%B5%CE%B9%CE%B8%CE%B1%CE%BB%CE%AD%CF%82_%CE%B4%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%BF&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%BF
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B5%CF%85%CE%BA%CE%BF%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%AE&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%8D%CE%BB%CE%BB%CE%BF_(%CE%B2%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%B7%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B7%CE%BB%CF%85%CE%BA%CF%8C
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CF%8E%CE%BD%CE%BF%CF%82_(%CE%B2%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE)&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BD%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CF%81%CF%86%CF%85%CF%81%CF%8C
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BB%CE%B1%CF%84%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9E%CF%8D%CE%BB%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CF%85%CE%BC%CE%BD%CF%8C%CF%83%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%B5%CE%B9%CE%B8%CE%B1%CE%BB%CE%AE&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A1%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CE%BF%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%BF
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B5%CF%85%CE%BA%CE%BF%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%AE&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%8D%CE%BB%CE%BB%CE%BF_(%CE%B2%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE)
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%80%CF%8C%CE%BD%CE%B4%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82_(%CF%86%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1)&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CF%8C%CF%82&action=edit&redlink=1


ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ

 Γυμνόσπερμο, κωνοφόρο, αειθαλές φυτό, 
το κυπαρίσσι ανήκει στην οικογένεια των 
Κυπαρισσοειδών .

 Τα περισσότερα είδη είναι δέντρα που φτάνουν σε 
ύψος τα 30 μέτρα και έχουν σχήμα οβελίσκου. Λίγα 
είναι τα θαμνώδη είδη που είναι αυτοφυή άγριων 
βραχωδών περιοχών με απλωμένα κλαδιά που δεν 
ξεπερνούν σε ύψος τα 7 μέτρα.

 Τα φύλλα του είναι απλωτά βελονοειδή και σε 
μεγαλύτερη ηλικία αποκτούν λέπια. Οι κώνοι του 
κυπαρισσιού έχουν σχήμα σφαιρικό και φέρουν 
ζεύγη ξυλωδών λεπιών που βγαίνουν από τον άξονα 
του κάθε κώνου. Τα λέπια αυτά όταν 
γονιμοποιηθούν φέρουν αρκετούς σπόρους που 
ωριμάζουν κάθε δεύτερο χρόνο. Ο κώνος ανοίγει 2 
χρόνια αργότερα.

ΤΕΡΑΤΣΙΑ- ΧΑΡΟΥΠΙΑ

 Μπορεί να φτάσει σε ύψος 13 μέτρα, βρίσκεται σε όχθες ποταμών και 
παράκτιες περιοχές της Μεσογείου .

 Η χαρουπιά είναι δέντρο μακρόβιο, πολύγαμο, μόνοικο ή δίοικο, 
ιθαγενές της Μεσογείου. Έχει φλοιό καστανόφαιο, λεπτό, κόμη πυκνή, 
συνήθως σφαιρική, φύλλα πτερωτά, ωχροπράσινα από κάτω, άνθη με 
βαριά οσμή, χωρίς πέταλα, μικρά

 Η καρποφορία της αρχίζει συνήθως το 6-7 έτος και συνεχίζεται για πολλά 
χρόνια. Η ωρίμανση του καρπού διαρκεί σχεδόν ένα χρόνο, από το 
Φθινόπωρο που γίνεται η ανθοφορία μέχρι τα τέλη Αυγούστου του 
επόμενου έτους που αρχίζουν να πέφτουν οι ώριμοι πια καρποί.

 Ο καρπός της χαρουπιάς είναι                                                                                    
λοβός πεπλατυσμένος. Τα χαρούπια                                                               
είναι μακριά, στριφτά και σκληρά                                                                       
πράσινου χρώματος όταν είναι                                                                           
άγουρα και ξυλώδη εξωτερικά ,                                                                        
καστανού χρώματος όταν είναι ώριμα.

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CF%85%CE%BC%CE%BD%CF%8C%CF%83%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%85%CF%84%CF%8C
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CF%85%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%83%CE%BF%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%AE&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%AC%CE%BC%CE%BD%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%8D%CE%BB%CE%BB%CE%BF_(%CE%B2%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%80%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%83%CF%8C%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CF%82


ΑΝΤΡΟΥΚΛΙΑ (αριστερά)

 Η Αντρουκλιά ονομάζεται στην Ελλάδα Κουμαριά.

 Τα αντρούκλια είναι ελαφρώς γλυκά, έχουν υπέροχη γεύση και λεπτή 
ευχάριστη μυρωδιά. Από την Αντρουκλιά κρέμονται σαν τσαμπιά από 
σταφύλι.

 Τα αντρούκλια ωριμάζουν στις αρχές του Δεκέμβρη και είναι εκλεκτό 
φαγητό πολλών πουλιών και ειδικά της τζίκλας. Όταν τα φρούτα 
αρχίζουν να ωριμάζουν από πράσινα γίνονται κίτρινα και τελικά 
κόκκινα.

ΘΥΜΑΡΙ (δεξιά)

 Είναι θάμνος μικρού ύψους (έως 30 εκατοστά), με όρθιους βλαστούς, 
εξαιρετικά ανθεκτικός, αναδύει πολύ ευχάριστο άρωμα

 Τα φύλλα του θυμαριού, όταν ξεραθούν, αποκτούν καφεπράσινο χρώμα 
και αναδύουν το άρωμα τους όταν θρυμματιστούν.

 Η γεύση τους είναι πολύ δυνατή, ελαφρώς καυστική και πλούσια.

 Μαζί με τους αποξηραμένους ανθούς χρησιμοποιούνται ως 
μπαχαρικό για τον αρωματισμό διαφόρων φαγητών σε ψάρια, κρέατα, 
σε διάφορες σάλτσες, σούπες κ.λ.π. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%AC%CE%BC%CE%BD%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%8D%CE%BB%CE%BB%CE%BF_(%CE%B2%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%B1%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%AD%CE%B1%CF%82


ΣΧΟΙΝΙΑ

 Η σχινιά είναι αειθαλής, αρωματικός, ρητινοφόρος θάμνος ή μικρό 
δέντρο, ύψους μέχρι 5 m, με λείο και συνήθως γκριζωπό φλοιό

 Τα φυλλάρια φέρονται σε 2-4 ζεύγη και είναι ωοειδή, επιμήκη ή 
ελλειπτικά, δερματώδη, σκοτεινοπράσινα, με τη ράχη συχνά εμφανώς 
πτερωτή.

 Ανθίζει από τον Φεβρουάριο μέχρι τον Μάρτιο. Ο καρπός είναι σφαιρική 
δρύπη διαμέτρου περίπου 5 mm, κόκκινη στην αρχή, σταδιακά όμως 
γίνεται μαύρη και γυαλιστερή κατά την ωρίμανση, από τον Σεπτέμβριο 
μέχρι τον Δεκέμβριο. 

ΚΕΝΤΑΥΡΕΑ

 Το είδος Κενταύρεα Μεσενικόλα
(Centaurea messenicolasiana) είναι ένα 
ενδηµικό είδος της περιοχής Λίµνης
Νικ. Πλαστήρα

 Είναι πολυετές φυτό, µε 
κυλινδρόµορφο ή ακανόνιστο βλαστό, 
µήκους 50 – 150 cm και διάµετρο 5 
mm. Ο βλαστός συχνά διακλαδίζεται 
από τη βάση ή και από το µέσο του 
ύψους του



ΚΡΟΚΟΣ

 Ο κρόκος γνωστός και με τις 
ονομασίες ζαφορά και σαφράνι
είναι φυτό από το οποίο 
παράγεται ένα από τα πιο 
ακριβά μπαχαρικά που 
υπάρχουν στον κόσμο

 Η καλλιέργεια του κρόκου 
απαιτεί ακραίες κλιματικές 
συνθήκες. Χρειάζεται ξηρό και 
θερμό καιρό το καλοκαίρι και 
κρύο το χειμώνα.

 Δεν παράγει σπόρους. Ο μόνος 
τρόπος για την αναπαραγωγή 
του είναι μέσω της διάσπασης 
και σποράς των βολβών του. Η 
διαδικασία αναπαραγωγής του 
είναι περίπου ίδια με αυτής του 
σκόρδου.

ΚΥΚΛΑΜΙΝΟ

 To Κυκλάμινο είναι ένα από τα ομορφότερα αγριολούλουδα της 
Ευρωπαϊκής υπαίθρου.

 Είναι πολυετές φυτό με μωβ άνθη ή σπανιότερα λευκά και 
χαρακτηριστικά καρδιοειδή φύλλα με εντυπωσιακούς χρωματισμούς

 Κάποια είδη κυκλαμίνου ανθίζουν την Άνοιξη και κάποια άλλα 
Φθινόπωρο. Φύονται από παραθαλάσσιες περιοχές μέχρι και σε 
υψόμετρα άνω των 1000 μέτρων.

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BD%CE%B8%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%8D%CE%BB%CE%BB%CE%BF_(%CE%B2%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE)


ΑΓΡΙΝ0 (δεξιά)

 Το αγρινό (γνωστό και ως μουφλόν) είναι είδος άγριου προβάτου και 
ανήκει στην οικογένεια Caprinae. Θεωρείται ο ένας από τους δύο 
προγόνους όλων των σημερινών εξημερωμένων προβάτων. Τα χρώματά 
του είναι συνήθως καφέ και κόκκινο.

 Στην Κύπρο το αγρινό έγινε ενδυμικό είδος (δηλαδή συναντάται μόνο 
στην Κύπρο) το Κυπριακό Αγρινό. Ο αριθμός του Κυπριακού αγρινού
απαριθμείται στις 3000 . Εισήχθηκαν με επιτυχία σε χώρες της 
κεντρικής Ευρώπης, όπως τη Γερμανία, την Αυστρία, την Τσεχία, 
τηΣλοβακία, την Ουγγαρία, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, ακόμη και σε 
βόρειες χώρες όπως τη Φινλανδία.

ΑΛΕΠΟΥ (αριστερά)

 Η αλεπού είναι ανώτερο θηλαστικό, που ανήκει στην 
οικογένεια Κυνίδες. Το πιο γνωστό είδος είναι η Κόκκινη αλεπού της 
οποίας το τρίχωμα είναι κοκκινωπό, με μαυριδερά το πίσω μέρος των 
αυτιών της και το μπροστινό μέρος των ποδιών της, ενώ το άκρο της 
ουράς της είναι πάντα λευκό.

 Το μεγαλύτερο σε διαστάσεις είδος είναι η κόκκινη αλεπού, η οποία 
φτάνει σε μήκος έως και τα 90 εκατοστά και ζυγίζει 7 - 10 κιλά. Το 
εντυπωσιακό είναι ότι η ουρά της φτάνει σε μήκος έως και τα 60 
εκατοστά, δηλαδή είναι αρκετά μεγάλη συγκριτικά με το σώμα της. Στα 
περισσότερα είδη, τα πόδια της είναι κοντά και λεπτά και έτσι η ουρά 
της χρησιμεύει και σαν μέσο ισορροπίας.

 Όλα τα είδη αλεπούδων είναι παμφάγα. Το διαιτολόγιό τους αποτελείται 
σε μεγάλο ποσοστό από ασπόνδυλα.

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%B2%CE%B1%CF%84%CE%BF
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Caprinae&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%86%CE%AD_(%CF%87%CF%81%CF%8E%CE%BC%CE%B1)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8C%CE%BA%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%85%CF%83%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%83%CE%B5%CF%87%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BB%CE%BF%CE%B2%CE%B1%CE%BA%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%85%CE%B3%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B9%CE%BD%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B7%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CF%85%CE%BD%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8C%CE%BA%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%B7_%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CF%80%CE%BF%CF%8D
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8C%CE%BA%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%B7_%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CF%80%CE%BF%CF%8D


ΣΚΑΝΤΖΟΧΟΙΡΟΣ (αριστερά)

 Οι σκαντζόχοιροι ξεχωρίζουν εύκολα από τα μυτερά αγκάθια τους, που 
έχουν μήκος περίπου 2 εκατοστά και χρώμα απαλό κίτρινο με 
ραβδώσεις. Πρόκειται για τρίχες που έχουν γίνει σκληρές με την 
προσθήκη κερατίνης. Τα αγκάθια αυτά δεν έχουν δηλητήριο και, 
μπορούν εύκολα να αφαιρεθούν από το ζώο.

 Όλοι οι σκαντζόχοιροι μπορούν να τυλιχτούν σε σφιχτή μπάλα, και με τη 
βοήθεια υποδόριων μυών να κάνουν τα αγκάθια τους να πεταχτούν 
προς τα έξω.

 Παρότι ανήκει στην οικογένεια των εντομοφάγων, ο σκαντζόχοιρος 
είναι σχεδόν παμφάγος.

ΛΑΓΟΣ (δεξιά)

 Ο λαγός ο κοινός είναι φυτοφάγο θηλαστικό, το οποίο ανήκει στην 
οικογένεια των λαγιδών. Το μήκος του φτάνει τα 75 εκ. και η ουρά του τα 
8 εκ. Το βάρος του φτάνει τα 4-6 κιλά. Το τρίχωμά του αποτελείται από 
κοντές τρίχες σαν μαλλί και μακριές σαν στάχυα. 

 Αλλάζει χρώμα ανάλογα με την εποχή και το περιβάλλον, και είναι 
γρήγορο και ευκίνητο ζώο. Τρέχει με 70 χιλιόμετρα την ώρα αλλά ποτέ σε 
ευθεία, ώστε να παραπλανεί τους διώκτες του. Μπορεί να πηδήξει πάνω 
από 5 μέτρα.

 Κατοικεί σε εύφορες πεδιάδες και δασώδεις βουνοπλαγιές αλλά έχει 
παρατηρηθεί και σε υψόμετρα έως 1500 μ.

 Είναι μάλλον νυκτόβιο ζώο, και τρέφεται με λαχανικά.

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CF%86%CE%AC%CE%B3%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CE%BC%CF%86%CE%AC%CE%B3%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B7%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9B%CE%B1%CE%B3%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B5%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CE%B4%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%85%CE%BA%CF%84%CF%8C%CE%B2%CE%B9%CE%B1


ΑΝΘΡΩΠΟΠΟΥΛΙ

 Διάρκεια Ζωής:20 χρόνια

 Οικότοπος:Ανοιχτές δασώδεις περιοχές, ερειπωμένα κτήρια

 Διατροφή:Μυγαλές, ποντίκια, κουνέλια και αρουραίους

 Τ’ ανθρωποπούλια είναι νυχτόβια και δραστηριοποιούνται από το 
σούρουπο μέχρι και την αυγή.

 Είναι πολύ καλοί κυνηγοί λόγω του ότι η αίσθηση της ακοής τους είναι 
πολύ οξεία και τους επιτρέπει να εντοπίζουν την λεία τους που είναι 
κρυμμένη στην βλάστηση ή στο χιόνι.

 Καταπίνουν το θήραμα τους ολόκληρο και ότι δεν μπορούν να 
χωνέψουν το βγάζουν από το στόμα σε μορφή σβόλου.



ΓΥΠΑΣ

 Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των περισσοτέρων γυπών είναι τα γυμνά 
από φτέρωμα κεφάλι και λαιμός. Αυτό το χαρακτηριστικό χρησιμεύει 
στο να διατηρείται το κεφάλι τους καθαρό από τα αίματα (τα οποία 
δύσκολα καθαρίζονται) καθώς τρώνε. 

 Συνήθως έχουν τις φωλιές τους σε βράχους και σχηματίζουν ομάδες, 
συχνά πολυάριθμες. Αποτελούν ένα πολύ σημαντικό κρίκο της 
τροφικής αλυσίδας.

 Οι γύπες είναι μεγαλόσωμα πουλιά, αποκρουστικά στην θέα και την 
μυρωδιά

 Το κεφάλι και ο λαιμός τους έχουν ζωηρόχρωμο δέρμα ή καλύπτονται 
μόνον από από λεπτά άσπρα πούπουλα. 

 Έχουν μεγάλη ικανότητα ολισθαίνουσας πτήσης (δηλαδή να 
εκμεταλλεύονται τα θερμά αέρια ρεύματα για να ανεβούν σε 
μεγαλύτερο ύψος και ύστερα να γλιστρούν έχοντας απλωμένα τα 
φτερά) που του επιτρέπει να παραμένει στον αέρα για ώρες. Τα πόδια 
είναι αδύναμα αλλά διαθέτουν μεγάλα και γαμψά νύχια κατάλληλα 
προσαρμοσμένα για να γραπώνουν και να συγκρατούν την λεία αλλά 
και για το περπάτημα. 

 Οι γύπες σπανίως επιτίθενται σε                                                                         
υγειή ζώα. Μπορεί όμως να                                                                                       
επιτεθούν σε άρρωστα ή                                                                                      
τραυματισμένα ζώα.



ΠΕΡΔΙΚΙ

 Η πέρδικα έχει μήκος 32 – 35 εκατοστά και βάρος 420 – 550 γραμμάρια. 

 Έχει γκριζοκαφετί χρώμα στο στήθος και κατά μήκος του πάνω μέρους 
του σώματος της. Η κοιλία έχει χρώμα καφετί, και τα πλευρά 
καλύπτονται με χαρακτηριστικές μαύρες και άσπρες κάθετες γραμμές, οι 
οποίες είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστικές. Το κεφάλι είναι γκρίζο στο πάνω 
μέρος, και το ράμφος καθώς και ο οφθαλμικός δακτύλιος έχουν χρώμα 
κόκκινο όπως και τα πόδια. Τα μάγουλα είναι άσπρα και περιβάλλονται, 
από μαύρη γραμμή, η οποία καλύπτει το μέτωπο, την οφθαλμική 
γραμμή και το λαιμό.

 Η τροφή των περδικιών είναι κυρίως φυτική και κατά ένα μικρότερο 
ποσοστό ζωική. Αποτελείται από σπόρους διαφόρων φυτών, διάφορα 
είδη χόρτων, καρπούς διαφόρων δέντρων και θάμνων, καθώς επίσης 
σαλιγκάρια, σκουλήκια και διάφορα είδη εντόμων



ΣΙΑΧΙΝΙ

 Το Σιαχίνι επιστημονική ονομασία Falco tinnunculus είναι είδος 
γερακιού γένος Falco. Το είδος περιλαμβάνει 12 υποείδη. 

 Το Σιαχίνι είναι από τα κοινότερα και ευκολότερα προσαρμόσιμα 
γεράκια της φύσης. Πρόκειται για πτηνό των πεδινών και ανοιχτών 
οικοτόπων, όπως οι θαμνώδεις εκτάσεις και ελώδεις περιοχές. 
Ευδοκιμεί εύκολα σε άδενδρες περιοχές, όπου υπάρχουν άφθονα 
ποώδη φυτά και θάμνοι για να υποστηρίξουν έναν πληθυσμό 
θηραμάτων. Επίσης, τα σιαχίνια προσαρμόζονται εύκολα στην 
ανθρώπινη παρουσία (γεγονός που τους κοστίζει ακριβά, πολλές 
φορές).

 Το Σιαχίνι, όπως και όλα σχεδόν τα γεράκια, εμφανίζει φυλετικό 
διμορφισμό, ιδιαίτερα στους χρωματισμούς.

 Μήκος σώματος: 30-39 εκατοστά, Άνοιγμα πτερύγων: 65-84 εκατοστά. 
Βάρος (αρσενικό): 136-155-(252) γραμμάρια Βάρος (θηλυκό): 154-185-
(314) γραμμάρια. 

 Αρσενικό: Κεφάλι, τράχηλος και ουρά γκρίζα-μπλέ (η ουρά με πλατιά 
μαύρη οριζόντια λωρίδα στην κάτω επιφάνεια). Ράχη καστανοκόκκινη 
με μαύρες κηλίδες. Κάτω μέρος ωχρόξανθο με σκούρες καφέ πιτσιλιές. 

 Θηλυκό: Κεφάλι, ράχη, τράχηλος και ουρά καστανοκόκκινα με 
χαρακτηριστικές μαυροκαφέ ραβδώσεις (η ουρά με αχνή σκουρόχρωμη 
οριζόντια λωρίδα στην κάτω επιφάνεια). Κάτω μέρος ωχρόξανθο με 
σκούρες καφέ πιτσιλιές.

 Το τυπικό κοινό θήραμα του σιαχινιού είναι τα τρωκτικά, παντός 
είδους: ποντίκια, αρουραίοι, τυφλοπόντικες, κ.λ.π., κάνοντάς το, ένα 
από τα                                                                                                             
χρησιμότερα                                                                                                             
πτηνά για τη                                                                                                    
γεωργία.



ΔΡΟΠΗΣ

 Άγλυφο - Δεν φέρει δηλητήριο

 Φίδι ανοικτού καφέ χρώματος με ιδιαίτερους σχηματισμού σε μορφή 
ρόμβου και χρώμα σκούρο καφέ σε όλο το μήκος της πλάτης του. Αρκετά 
δυνατό φίδι που το μήκος του μπορεί να φτάσει τα 150 cm. Ακίνδυνο για 
τον άνθρωπο αλλά με ιδιαίτερα επιθετική συμπεριφορά όταν ενοχληθεί.

 Συχνάζει συνήθως σε βραχώδεις περιοχές με λίγο νερό και αραιή 
βλάστηση από δέντρα και θάμνους.

ΘΕΡΚΟ

 Άγλυφο - Δεν φέρει δηλητήριο

 Πιθανότατα το μεγαλύτερο είδος φιδιού στην Ευρώπη με μήκος που 
μπορεί να φτάσει τα 3 μέτρα (αν και σπανίως να εντοπιστούν άτομο 
στην Κύπρο μεγαλύτερα από 2 μέτρα). 

 Η μορφή των νεαρών και των ενήλικων ατόμων διαφέρει. Τα νεαρά 
άτομα έχουν ελαιοπράσινο χρώμα με σκούρες καφέ νιφάδες στην 
ραχιαία επιφάνια. Κατά την ενηλικίωση, το μοτίβο αυτό χάνεται και τα 
άτομα αποκτούν ενιαίο γυαλιστερό μαύρο χρώμα. Έχει χοντρό, μυώδες 
κορμί, είναι πολύ ευκίνητο και έχει την ικανότητα να σκαρφαλώνει με 
ιδιαίτερη ευκολία.



ΟΧΙΑ

 Η οχιά ή κοινώς κοντονούρα, φίνα ή πατσάλα, είναι το μοναδικό 
επικίνδυνο για τον άνθρωπο δηλητηριώδες φίδι της Κύπρου. Το χοντρό 
στο χρώμα της άμμου σώμα με το σφηνοειδές κεφάλι και την κοντή 
ουρά, καθώς και ο νωχελικό συνήθως τρόπος κίνησης την καθιστούν 
εύκολα αναγνωρίσιμη από τα υπόλοιπα φίδια της Κύπρου. Σε 
περίπτωση που εντοπίσετε μια οχιά, μην την ενοχλήσετε, μείνετε 
ακίνητοι και αφήστε την να απομακρυνθεί ή απομακρυνθείτε εσείς από 
αυτήν.

 Έχει εξαιρετικά χοντρό σώμα -σε σχέση με τα υπόλοιπα φίδια της 
Κύπρου- στο χρώμα της άμμου
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ΣΑΙΤΑ

Οπισθόγλυφο – Φέρει δηλητήριο στα πίσω δόντια – Ακίνδυνο για τον 
άνθρωπο

 Μεγάλο και αρκετά δυνατό φίδι που το μήκος του μπορεί να φτάσει τα 
δύο μέτρα. Τα νεαρά άτομα έχουν καφέ χρώμα σώματος με πολλές 
διακεκομμένες λευκές ή κίτρινες γραμμώσεις ενώ τα ενήλικα διαθέτουν 
ομοιόχρωμο γκρίζο προς ελαιοπράσινο χρώμα. Το πιγούνι φέρει λευκά 
στίγματα και η κοιλιά συνήθως έχει κίτρινο χρωματισμό.

 Μπορεί να εντοπιστεί από ζεστά, ξηρά ενδιαιτήματα με πετρώδη 
εδάφη, μέχρι καλλιεργήσιμες εκτάσεις ή και σε δάση και περιοχές με 
πολλούς θάμνους.
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Άναμμα Φωτιάς

Η φωτιά στο ύπαιθρο και lιδιαίτερα στο δάσος είναι πολύ επικίνδυνο

πράγμα. Επειδή τα τελευταία χρόνια τα δάση μας έπαθαν μεγάλη

φθορά από πυρκαγιές, υπάρχουν αυστηρές διατάξεις για το άναμμα

φωτιάς στο ύπαιθρο. Οι Πρόσκοποι ήταν πάντοτε προσεκτικοί στο

άναμμα της φωτιάς και έπαιρναν όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις

αλλά τώρα πρέπει να συμμορφώνονται και με τις εντολές των κατά

τόπους Δασαρχείων και σχετικών Υπηρεσιών. Το άναμμα της φωτιάς

απαγορεύεται όλο το χρόνο στους ΕΘνικούς Δρυμούς, καθώς και στο

ύπαιθρο γενικά τους Θερινούς μήνες. Επιτρέπεται μόνο σε κατάλληλα

διαμορφωμένους χώρους από τα Δασαρχεία. Όταν λοιπόν μπορείς ν'

ανάψεις φωτιά πάρε διπλάσιες προφυλάξεις. Για ατομικό η

ενωμοτιακό μαγείρεμα υπάρχουν και συσκευές υγραερίου (γαζάκια).

Παρακάτω Θα μάθεις πώς μπορείς ν' ανάβεις φωτιά, αλλά και πώς Θα

προφυλαχθείς εσύ απ' αυτήν, προφυλάσσοντας έτσι και τους άλλους .

Πριν ανάψεις φωτιά

Φρόντισε το σημείο που Θα ανάψεις φωτιά να μην είναι κοντά σε:

Θάμνους η κάτω από δέντρα. Καθάρισε καλά το χώρο, σε διάμετρο

6μ., γύρω από το σημείο που Θα ανάψεις φωτιά, από ξερά κλαδιά,

πευκοβελόνες, πουρνάρια και ότι μπορεί να πάρει φωτιά.

Συγκέντρωσε: όλα τα ξύλα που σου χρειάζονται για τη φωτιά και

τακτοποίησέ τα κοντά σου. Μάζεψε: όσα ξύλα σου χρειάζονται

πραγματικά, ούτε: λιγότερα ούτε περισσότερα. Φρόντισε: να υπάρχει

πάντα ένα δοχείο με νερό η χώμα κοντά στο σημείο της φωτιάς.

Διαπίστωσε: από που φυσάει ο αέρας, έτσι ώστε να αερίζεται σωστά

η φωτιά σου. Αν φυσάει δυνατά απέφυγε να ανάψεις φωτιά.
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Προσάναμμα

Για να ανάψεις τη φωτιά σου, καλό είναι να μεταχειρισθείς για
προσάναμμα πούσι (ξερές βελόνες από πεύκα), η ξερά λεπτά
κλαδάκια, η ξερά κουκουνάρια. Τα ξερά κλαδιά που βρίσκονται στο
κατώτερο μέρος των δένδρων είναι καλύτερα απ' αυτά που είναι
πεσμένα χάμω. Αφού μαζευτούν τα ξύλα και κοπούν, τότε: τα χωρίζεις
σε: διαφορετικές στοίβες από χονδρά και λεπτότερα κομμάτια. Αφού
ετοιμάσεις το προσάναμμα, παίρνεις ένα κλαδί με διχάλα, μήκους 15
εκ. το χώνεις μέσα στη γη πλαγιαστό αφήνοντας τη διχάλα απ' έξω
(σχ.1) τοποθέτησε το προσάναμμα γύρω από το ξυλάκι με την διχάλα
(σχ.2) μετά βάλε ένα σπίρτο η ένα αναμμένο χαρτί κάτω από το
προσάναμμα (σχ3). Με αυτό το τρόπο εξασφαλίζεις επαρκή αερισμό
για να ανάψει η φωτιά σου. Όταν ανάψει καλά το προσάναμμα,
άρχισε να βάζεις πιο χοντρά ξύλο. Μην βάζεις, μαζεμένα πολλά κλαδιά
και ξύλα στη φωτιά γιατί έτσι Θα την "μπουκώσεις" δηλαδήn δεν Θα
παίρνει αέρα και Θα σβnσει n αν είναι πολύ ισχυρήn Θα χάσεις τον
έλεγχό της. Ένα άλλο είδος προσανάμματος είναι ο "σκαντζόχοιρος"
δηλαδή ένα ξύλο γεμάτο εγκοπές που το τοποθετούμε στη γη (σχ4).
Ποτέ και για κανένα λόγο μην αφnσεις τη φωτιά να καιει χωρίς να
βρίσκεσαι εσύ n κάποιος άλλος να την παρακολουθεί
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Είδη ξύλων

Επέλεξε τα κατάλληλα ξύλα για σωστήn καύση και συντήρηση της 

φωτιάς

ΕΛΙΑ: Ζωηρήn λευκήn φλόγα. Πολύ καλή Θράκα. Λίγος καπνός. 

ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ: (ΔΡΥΣ) Καίγεται αργά. Καλήn Θράκα. ΠΟΥΡΝΑΡΙ: Καίγεται 

αργά. Καλήn Θράκα. ΚΑΡΥΔΙΑ: Ζωηρήn φλόγα. Καλήn Θράκα. ΟΞΥΑ: 

Καλή φλόγα. Καλή θράκα. ΙΤΙΑ: Φωτεινήn φλόγα: Καίγεται γρήγορα. 

ΕΛΑΤΟ: Φωτεινήn φλόγα. Ανάβει γρήγορα - Μικρή διάρκεια. ΠΕΥΚΟ: 

Ζωηρή φλόγα - Θερμαντικότητα - Πολύ μικρή διάρκεια - Δαδί. 

ΓΚΟΡΤΖΙΑ: Καίγεται γρήγορα. Μικρή διάρκεια Θράκας. ΚΑΣΤΑΝΙΑ: 

Λίγη Θερμότητα - Σπινθηρίζει - τριζοβολάει. ΛΕΥΚΑ: Όχι πολύ 

κατάλληλο καύσιμο. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Λίγη Θερμότητα - Σπινθηρίζει -

Τριζοβολάει.

Σβήσιμο φωτιάς

Για να σβήσεις τη φωτιά σου, μη ρίχνεις το νερό που έχεις όλο μαζί, 

γιατί έτσι γίνεται ατμός και δημιουργεί ρεύμα αέρα, που μπορεί να 

τονώσει τη φωτιά. Ρίξε το νερό χούφτα-χούφτα (σχ.1) Η ύστερα 

σκόρπισε τα αποκαΐδια (σχ.2) και ξανάριξε νερό μέχρι να είσαι 

σίγουρος, ότι η φωτιά έσβησε(σχ.3).Για πιο σίγουρα σκέπασε την και 

με χώμα. Πρόσεξε όμως πριν φύγεις να έχει σβήσει και η τελευταία 

σπίθα.
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ΕΙΔΗ ΦΩΤΙΑΣ
Όπως Θα δεις παρακάτω υπάρχουν πέντε είδη φωτιάς, όπου την 
κάθε μια μπορείς να την xχρησιμοποιήσεις, ανάλογα τον καιρό n
ανάλογα αν Θες να μαγειρέψειςn απλώς να ζεσταθείς. Πάντα 
έχοντας στο νου τους κανόνες ασφάλειας.

Φωτιά άστρου:
Για να διατηρήσεις φωτιά για μαγείρευα μπορείς να πάρεις λίγη 
Θράκα και να βάλεις τέσσερα μεγάλα ξύλα και ενδιάμεσα 
μικρότερα, σε σχήμα άστρου, ώστε κάθε άκρη να αγγίζει τη Θράκα. 
Μια τέτοια φωτιά δεν σβήνει, αρκεί να σπρώχνει ς την άκρη των 
ξύλων, από καιρό σε καιρό, πρός το κέντρο. Αυτή η φωτιά έχει και 
πλεονέκτημα να μην φαίνεται από πολύ μακριά και να μην κάνει 
πολύ καπνό. Αν Θέλεις να διατηρήσεις τη φωτιά ως το πρωί, Θα 
σκεπάσεις τη Θράκα με στάχτη και την άλλη μέρα δεν Θα έχεις 
παρά να την φυσήξεις για να ξανανάψει. Αυτό φυσικά γίνεται όταν 
το βράδυ δεν έχει βρόχοι, αλλά ποτέ μην προσπαθήσεις να την 
διατηρήσεις σε απροστάτευτο χώρο ή όταν έχει αέρα, γιατί είναι 
επικίνδυνο.
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Φωτιά αμερικάνικη:
Η φωτιά αυτί είναι κατάλληλη για μαγείρεμα. Στήνεις μέσα στο
χώμα, σε γωνία, δύο γερά ξύλα παράλληλα μεταξύ τους σε απόσταση
70 εκ. -Ύστερα τοποθετείς ξύλα 1 μ. μήκους το ένα πάνω στο άλλο,
που Θα στηρίζονται πάνω στα δύο ξύλα, που έστησες πάνω στο
χώμα, σχηματίζοντας έτσι ένα κλειστό μικρό φράχτη. Με τρία άλλα
ξύλα σχηματίζεις ένα τετράγωνο πάνω στο έδαφος και μέσα σε αυτό
ανάβει ς τη φωτιά. Πρέπει να προσέξει ς, η κλίση την ξύλων, που
στήνεις στο χώμα, να είναι προς το μέρος που κατευθύνεται ο
άνεμος. Η φωτιά αυτί δίνει μεγάλη
Θερμότητα. Οι παραπάνω διαστάσεις
είναι για να πάρεις μια ιδέα μόνο.
Πρέπει να κανονίσεις τις διαστάσεις
ανάλογα με το τι πρόκειται να
κάνεις με τη φωτιά αυτί και

τα ξύλα που διαθέτεις.

Φωτιά κυνηγού:
Τοποθετείς παράλληλα δύο χοντρά και μακριά κούτσουρα. Στο κενό
που σχηματίζεται, ανάμεσα στα δύο κούτσουρα, ανάβεις τη φωτιά.
Μπορείς να κάνεις το ίδιο με δύο τοιχάκια που Θα σχηματίσεις με
πέτρες. Προσοχή τα κούτσουρα να είναι παράλληλα προς τον άνεμο.
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Φωτιά χαντακιού:
Σκάβεις ένα χαντάκι και καθαρίζεις όλα τα γύρω ξερά χόρτα. Στρώνει ς

όλη την επιφάνεια, μέσα στο χαντάκι, με μικρές πέτρες. Στην
επιφάνεια της γης τοποθετείς παράλληλα και κάθετα προς το χαντάκι
δύο-τρία χοντρά και μακρουλά ξύλα. Τα ξύλα αυτά, καθώς καίγονται
στη μέση, λυγίζουν και πέφτουν μέσα στο χαντάκι και το γεμίζουν με
μια καλή Θράκα που είναι
κατάλληλη για ατομικό μαγείρεμα.
Μια τέτοια φωτιά δεν είναι
κατάλληλη για να γίνει σε σκληρή
η υγρή γη, είναι όμως κατάλληλη
όταν φυσάει δυνατός άνεμος. Το
χαντάκι πρέπει να είναι παράλληλο
με τον αέρα.

Πυραμίδα:
Είναι η φωτιά που συνήθως χρησιμοποιούμε για την πυρά στην
κατασκήνωση. Στο κέντρο υπάρχει ένας κώνος από κλαδιά με μέτριο
πάχος και φυσικά, από κάτω τους το προσάναμμα με άνοιγμα από τη
μεριά που φυσά ο αέρας. Γύρω από αυτά υψώνει ς μια πυραμίδα
από κούτσουρα που διαδοχικά είναι κοντύτερα. Ένα είδος πυραμίδας
μπορείς να στήσεις όταν Θες να έχεις καλή Θράκα. Τα ξύλα στην
περίπτωση αυτή συμπληρώνουν το ένα δίπλα στο άλλο το κάθε
επίπεδο μέχρι την κορφή. Έτσι
τα ξύλα καίγονται όλα μαζί

δημιουργώντας μεγάλη Θράκα. Με τέτοια Θράκα
μπορείς να μαγειρέψεις χωρίς

τη φλόγα που μαυρίζει τα σκεύη.
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•Εμποδίζει τη διάβρωση του εδάφους και τον σχηματισμό
χειμάρρων. (Μια συστάδα δέντρων 1 Ο στρεμμάτων μπορεί να
συγκρατήσει 2 εκατομμύρια λίτρα νερό.
•Συμβάλλει στη ρύθμιση ανακύκλωσης του νερού και στην ποιότητά
του.
•Συγκρατεί το νερό της βροχής και δημιουργεί πηγές.
•Προστατεύει από τους ανέμους.
•Μειώνει τις βλαβερές ακτινοβολίες.
•Απορροφά τους Θορύβους. (Μια λωρίδα δάσους πλάτους 100
μέτρων μειώνει κατά 33% το Θόρυβο.
•Εξασφαλίζει στέγη και τροφή στα ζώα.
•Προσφέρει μεγάλες δυνατότητες αναψυχής και άθλησης.
•Δίνει υλικά: ξύλο, ρετσίνι, καρπούς

Οι κίνδυνοι που απειλούν το δάσος

Μια σπίθα αρκεί να καταστρέψει ένα δάσος. Και όταν καταστρέφεται
το δάσος, καταστρέφεται όχι μόνο ένας τεράστιος πλούτος, αλλά και
η ίδια η ζωn του ανθρώπου, ο αέρας που αναπνέει, η ομορφιά που
βλέπει, η γαλnνη και η ισορροπία της ζωnς του. Είναι απίστευτο,
πόσα μπορούν να χαθούν, όταν χάνεται ένα δάσος.
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Αιτίες που προκαλούν τη φωτιά
Από στατιστικές, έχουν εξακριβωθεί οι αιτίες που προκαλούν τις
πυρκαγιές. βασικό αίτιο, είναι η αμέλεια και η απροσεξία.

•Κάψιμο ξερών χόρτων, καλαμιών κ.α.
•Κάψιμο Θάμνων για τη διευκόλυνση της βοσκnς
•Εγκατάλειψη φωτιάς
•Αναμμένα τσιγάρα n σπίρτα
•Κάψιμο σκουπιδιών
•Σπινθnρες από μηχανnματα . Χρnση φυσιγγιών με βύσμα
•Εμπρησμοί
•Κεραυνοί
•Γυαλιά

Όταν δει ς φωτιά στο δάσος
Αν η φωτιά είναι στην αρxn:
•Ρίξε χώμα επάνω της
•Χτύπα την με κλαδιά n άλλα αντικείμενα από τα πλάγια
•Ρίξε της νερό αν υπάρχει.
•Σκέπασέ την με κουβέρτες για να περιορισθεί το οξυγόνο που την
τροφοδοτεί.

Αν η φωτιά είναι μεγάλη και εσύ δεν μπορείς να κάνεις τίποτα:

•Ζήτησε βοήθεια από τους γείτονες.
•Ειδοποίησε την πλησιέστερη Αρχή Πυροσβεστική Υπηρεσία 199 )

Όταν φτάσουν τα πυροσβεστικά αεροπλάνα, απομακρύνσου από την
φωτιά
τουλάχιστον 300 μέτρα.

Κίνδυνοι του Δάσους



ΑΡΓΥΡΟ ΤΡΙΦΥΛΛΟ
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Είναι μάλλον δύσκολο να ξεχωρίσει κανείς το εξαρθρωμένο από το 
σπασμένο οστό. Και τα δύο αποτελούν επείγοντα ιατρικά 
περιστατικά και απαιτούν τις ίδιες πρώτες βοήθειες.

Οι εξαρθρώσεις συνήθως προκαλούνται από απότομη πρόσκρουση . 
Αυτό συμβαίνει μετά από χτύπημα, πτώση ή άλλο τραυματισμό της 
άρθρωσης.

Τα συμπτώματα είναι:

1. Εμφανώς εκτός κανονικής θέσης, αλλοιωμένη σε χρώμα ή 
παραμορφωμένη
2. Περιορισμένης κινητικότητας
3. Πρησμένη ή μελανιασμένη
4. Πολύ επώδυνη, ιδιαίτερα αν προσπαθήσετε να την 
χρησιμοποιήσετε ή ρίξετε βάρος σε αυτήν

Οι πρώτες βοήθειες

1. Καλέστε ασθενοφόρο πριν αποφασίσετε να προσφέρετε τις 
πρώτες βοήθειες σε κάποιον με πιθανή εξάρθρωση, ιδιαίτερα αν το 
ατύχημα που προκάλεσε τη βλάβη αποτελεί απειλή για τη ζωή.
2. Αν υπήρξε σοβαρός τραυματισμός, ελέγξτε την αναπνοή και την 
κυκλοφορία του αίματος του τραυματία. Αν είναι απαραίτητο, 
αρχίστε ασκήσεις αναπνοής, ανάνηψης ή περιορισμού της 
αιμορραγίας.
3. Μην μετακινήσετε τον τραυματία αν πιστεύετε ότι έχει 
τραυματιστεί στο κεφάλι, την πλάτη ή τα πόδια. Κρατήστε τον 
ακίνητο και καθησυχάστε τον.

Εξάρθρωση



4. Αν το δέρμα έχει σχιστεί, λάβετε μέτρα ώστε να αποφευχθεί 
τυχόν μόλυνση. Μην αναπνέετε πάνω από την πληγή και μην την
ψηλαφείτε. Αν είναι δυνατόν, ξεπλύνετε ελαφρά το τραύμα για 
να αφαιρέσετε τυχόν βρώμα (χώμα κλπ.), αλλά μην τρίβετε ή 
αγγίζετε. Καλύψτε την με αποστειρωμένους επιδέσμους.
5. Χρησιμοποιήστε νάρθηκα ή αναρτήρα στο τραύμα στη θέση 
που το βρήκατε. Μην μετατοπίζετε την άρθρωση. Ακινητοποιήστε 
τις περιοχές ψηλότερα και χαμηλότερα από την τραυματισμένη 
άρθρωση.
6. Ελέγξτε την κυκλοφορία του αίματος γύρω από το τραύμα, 
πιέζοντας σταθερά το δέρμα στο σημείο του τραύματος. Στην
αρχή πρέπει να είναι άσπρο και σε δύο δευτερόλεπτα περίπου να 
ανακτήσει το χρώμα του.
7. Εφαρμόστε παγοκύστες για την ανακούφιση του πόνου και του 
πρηξίματος.
8. Λάβετε μέτρα για να προλάβετε τυχόν σοκ. Εκτός αν υπάρχει
τραύμα στο κεφάλι, τον αυχένα ή την πλάτη, ξαπλώστε κάτω τον 
τραυματία, ανασηκώστε του τα πόδια ώστε να είναι περίπου 30 
εκ. ψηλότερα από το κεφάλι και καλύψτε τον με ένα παλτό ή μια 
κουβέρτα.

Τι να ΜΗΝ κάνετε

• ΜΗΝ μετακινείτε τον τραυματία πριν σταθεροποιήσετε το 
τραύμα.
• ΜΗΝ μετακινείτε άτομο με τραυματισμένο ισχίο, λεκάνη ή μηρό 
εκτός κι αν απολύτως απαραίτητο. Αν είστε ο μοναδικός 
διασώστης και πρέπει να μετακινήσετε τον τραυματία σε 
ασφαλές σημείο, τραβήξτε τον από τα ρούχα.
• ΜΗΝ αποπειραθείτε να ισιώσετε ένα παραμορφωμένο οστό ή 
άρθρωση ή να του αλλάξετε θέση.
• ΜΗΝ δοκιμάσετε τη λειτουργικότητα ενός παραμορφωμένου 
οστού ή άρθρωσης.
• ΜΗΝ δώσετε στον τραυματία τίποτα από το στόμα.
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Διάστρεμμα λοιπόν ορίζεται η τραυματική ρήξη (διατομή) διαφόρων 
συνδέσμων της αρθρώσεως αλλά χωρίς κάταγμα στα οστά. Η λέξη 
διάστρεμμα είναι αρχαία ελληνική προερχόμενη από την λέξη διαστρέφω 
(δια + στρέφω = το διαστρεβλώνω, παραμορφώνω). Στην νεοελληνική 
καθομιλουμένη το διάστρεμμα αποκαλείται στραμπούληγμα 
Τα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν:
• Πόνο
• Οίδημα (πρήξιμο)
• Αιμάτωμα
• Εκχύμωση
• Δυσκαμψία
• Χωλότητα (ο ασθενής δεν μπορεί να βαδίσει εύκολα)

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΡΕΜΜΑΤΟΣ
Οι βασικές αρχές της αντιμετώπισης του στραμπουλήγματος του αστραγάλου 
περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 
1. Βοηθήστε τον τραυματία να καθίσει σε άνετη θέση και βάλτε στην 
άρθρωση κρύες κομπρέσες επί 30 λεπτά.
2. Τοποθέτηση πιεστικού επιδέσμου στον αστράγαλο και ακινητοποίηση της 
άρθρωσης. Φέρτε τον επίδεσμο από πάνω και γύρω από τον αστράγαλο. 
Συνεχίστε το δέσιμο με επίδεσμο σε σχήμα 8, με κάθε στροφή επιδέσμου να 
επικαλύπτει την προηγούμενη κατά τα 3/4 του πλάτους της.
Ανάλογα με τη σοβαρότητα της περίπτωσης, ο γιατρός θα αποφασίσει εάν 
ένας επίδεσμος είναι αρκετός ή εάν χρειάζεται γύψος, νάρθηκας ή 
χειρουργική αποκατάσταση. 
3. Ανύψωση του ποδιού. 
4. Ξεκούραση της άρθρωσης και ανάπαυση του ασθενούς. 
5. Σταδιακά και προσεκτικά κατά την εξέλιξη της πάθησης, γίνονται ασκήσεις 
για την αύξηση της δύναμης και της κινητικότητας.

Διάστρεμμα

http://4.bp.blogspot.com/-l7F5S1fqHvA/UOvkESIdHQI/AAAAAAAAIIY/UlA2p-qOuzE/s1600/images-132.jpeg
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Κάταγμα

 Το κάταγμα είναι το σπάσιμο ή το ράγισμα του κοκάλου.

 Λόγω κατασκευής, τα κόκαλα δεν σπάνε εύκολα αλλά 
απορροφούν κραδασμούς

 Και λυγίζουν ελαφρός. Γιατί;

 Για αυτό το λόγω χρειάζεται σημαντική δύναμη για να 
σπάσει ένα οστό.  

 Στους ηλικιωμένους τα κόκαλα είναι πιο εύκολο να 
σπάσουν αφού έχουν

 Πλέον αδυνατίσει και μπορεί να πάσχουν από 
οστεοπόρωση.

 Στα μικρά παιδιά και στους νέους όμως

 Τα κόκαλα είναι ευλύγιστα γιατί ακόμα μεγαλώνουν 

Ράγισμα ΑνοιχτόΠολλαπλό ΚάθετοΣπιράλ

ΕΙΔΗ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ



 Κλειστό κάταγμα είναι αυτό στο οποίο το εξωτερικό δέρμα 
δεν επηρεάζεται

 Πρώτα ακινητοποιούμε το μέλος

 Για περισσότερη στήριξη δένουμε το μέλος με ένα άλλο 
υγιές μέλος του σώματος

 αν πρόκειται για πόδι ή στον κορμό του σώματος αν 
πρόκειται για χέρι.
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Αγωγή κλειστών καταγμάτων



 Ανοιχτό κάταγμα είναι αυτό που το σπασμένο κόκαλο βγαίνει 
έξω από

 Το δέρμα και προκαλεί ανοιχτή πληγή (εξωτερική αιμορραγία)  

 Αν υπάρχει αιμορραγία, ο τύπος θα εξαρτάτε

 Από τον τόπο και το κόκαλο που έσπασε.

 Σταθεροποιούμε το τραυματισμένο μέλος

 Βάζουμε επίθεμα και ασκούμε πίεση για να περιορίσουμε την 
αιμοραγία και κάνουμε 

 Επίδεση του τραύματος. Τί γίνεται όμως αν το κόκαλο εξέχει; 

 Σταθεροποιούμε το κάταγμα με νάρθηκα όπως και στο 
κλειστό κάταγμα

 Καλούμε ασθενοφόρο, φροντίζουμε για καταπληξία και 
ελέγχουμε την κυκλοφορία

 Του αίματος κάθε 10 λεπτά, μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο.
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Αγωγή ανοικτών καταγμάτων



 Σε κάθε σπίτι υπάρχουν πολλά προϊόντα καθαρισμού, τα οποία
είναι ιδιαίτερα τοξικά και σε πολλές περιπτώσεις περιέχουν τόσο
δυνατές χημικές ουσίες ώστε μπορεί να προκαλέσουν σοβαρά
εγκαύματα σε περίπτωση που έρθουν σε επαφή με το δέρμα.

 Ένα παράδειγμα τέτοιου προϊόντος είναι η χλωρίνη που υπάρχει
σε κάθε σπίτι, αλλά και όλα τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται
για την απόφραξη των σωληνώσεων (σε νιπτήρες, κουζίνα,
μπάνιο κλπ).

 Σε περίπτωση που μια τέτοια ουσία κάψει το δέρμα σας, πρέπει
να δράσετε άμεσα.

1. Ειδοποιήστε άμεσα τον γιατρό σας ή τις Πρώτες Βοήθειες,
ειδικά σε περίπτωση που το έγκαυμα είναι σε κάποια
ευαίσθητη περιοχή (πχ πρόσωπο).

2. Ρίχνετε άφθονο δροσερό νερό επάνω στο σημείο του
εγκαύματος (κάτω από μία βρύση αν είναι δυνατόν) για
τουλάχιστον 20 λεπτά ή μέχρι να καταφτάσουν οι Πρώτες
Βοήθειες.

3. Βεβαιωθείτε ότι το νερό που έρχεται σε επαφή με το
έγκαυμα δεν πέφτει στη συνέχεια επάνω σε άλλα σημεία του
σώματός σας.

4. Μην ρίχνετε το νερό με μεγάλη πίεση.
5. Καθώς πέφτει το νερό επάνω στο έγκαυμα (όχι νωρίτερα)

αφαιρέστε τυχόν κοσμήματα ή άλλα αντικείμενα που φοράτε
κοντά στο σημείο του εγκαύματος, εκτός και αν αυτά έχουν
κολλήσει στο δέρμα.

6. Αφότου ξεπλύνετε καλά το έγκαυμα, διαβάστε προσεκτικά τις
οδηγίες στην ετικέτα του προϊόντος που χρησιμοποιήσατε.

 Μην επιχειρήσετε να εξουδετερώσετε το έγκαυμα με "αντίθετη"
χημική ουσία (δηλαδή με ουσία που να είναι αντιστοίχως
αλκαλική ή όξινη). Αυτό μπορεί να προκαλέσει χημική αντίδραση
που θα επιδεινώσει το έγκαυμα.

 Μην βάλετε αντιβιοτική αλοιφή επάνω στην πληγή χωρίς την
συμβουλή γιατρού.

 Αν το έγκαυμα είναι σε μικρή έκταση του σώματος, μπορείτε να
το τυλίξετε με ένα στεγνό, αποστειρωμένο πανί ή γάζα.

 Σε περίπτωση που επιχειρείτε να βοηθήσετε ένα άλλο άτομο
που έχει υποστεί χημικό έγκαυμα, βεβαιωθείτε πρώτα ότι
φοράτε γάντια και κάποια ποδιά, αν υπάρχου
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Ηλεκτροπληξία

Το σώμα είναι καλός αγωγός του ηλεκτρισμού, καθώς
αποτελείται κυρίως από νερό, γι' αυτό και αν το διαπεράσει
ηλεκτρικό ρεύμα, τραυματίζεται. Η σοβαρότητα της
ηλεκτροπληξίας εξαρτάται από την ισχύ του ρεύματος και τη
διάρκεια του χρόνου που ήρθε σε επαφή με το σώμα. Καλό θα
είναι να είστε προετοιμασμένοι, ώστε αν ποτέ χρειαστεί να
ξέρετε πως να την αντιμετωπίσετε προστατεύοντας εσάς ή τους
δικούς σας

Τι πρέπει να κάνετε:

1. Το βασικότερο είναι να κλείσετε την παροχή του ρεύματος,
βγάζοντας το καλώδιο από την πρίζα, κλείνοντας το διακόπτη ή
ξεβιδώνοντας την ασφάλεια.

2. Αν δεν μπορείτε, πατήστε σε ένα στεγνό μονωτικό υλικό
(τηλεφωνικός κατάλογος , πάκος εφημερίδων) και προσπαθήστε,
χρησιμοποιώντας κάποιο μονωτικό υλικό (ξύλο, λάστιχο κ.λπ.), να
απομακρύνετε το θύμα από την πηγή (π.χ. φθαρμένο καλώδιο).
Προσέξτε επίσης το υλικό αυτό να είναι στεγνό, γιατί το νερό
επιτρέπει τη δίοδο του ηλεκτρικού ρεύματος.

3. Απαγορεύεται να πιάνουμε το θύμα με γυμνά χέρια.

4. Πρέπει να καλέσετε αμέσως το 122 αν διαπιστώσετε κάτι από
τα παρακάτω

- Ανακοπή καρδιάς

- Αρρυθμίες

- Προβλήματα στην αναπνοή

- Πόνοι στους μυς και συσπάσεις

- Παροξυσμούς (κρίσεις)

- Μούδιασμα

- Λιποθυμία

93



94

5. Καθώς αναμένετε ιατρική βοήθεια, αν βεβαιωθείτε ότι το θύμα
αναπνέει, ανυψώστε τα πόδια του και καλύψτε το επάνω μέρος
του σώματός του.
Αν υπάρχουν μεγάλα εγκαύματα βγάλτε του τα ρούχα και
περιποιηθείτε τα με κρύο νερό.
6. Μερικές φορές η βλάβη μπορεί να δείχνει ελάχιστη εξωτερικά,
αλλά να είναι πολύ σοβαρή στο εσωτερικό του σώματος, οπότε
καλό είναι να ζητήσετε ιατρική βοήθεια εφόσον κάποιο άτομο ήρθε
σε επαφή με ηλεκτρικό ρεύμα, ακόμη και αν δείχνει φυσιολογικό.
7. Αν το θύμα δεν παρουσιάζει σημάδια ζωής ξεκινήστε άμεσα
ΚΑΡ.Π.Α (καρδιοπνευμονική ανάνηψη), εφόσον έχετε εκπαιδευτεί
για κάτι τέτοιο.

Όταν βρίσκεστε σε εξωτερικούς χώρους

Αν η ηλεκτροπληξία οφείλεται σε ρεύμα υψηλής τάσης, δεν
μπορείτε να πλησιάσετε το θύμα σε απόσταση τουλάχιστον είκοσι
μέτρων, λόγω του ηλεκτρικού πεδίου που δημιουργείται. Η μόνη
λύση είναι η διακοπή του ρεύματος από τη Α.Υ.Κ. Μην πλησιάζετε
ηλεκτροφόρα καλώδια ή κολώνες της Α.Υ.Κ. που έχουν πέσει.

Αν ένα αυτοκίνητο έχει παγιδευτεί κάτω από ηλεκτροφόρο
καλώδιο ή κολώνα της Α.Υ.Κ. που έχει πέσει, μην αγγίξετε το
αυτοκίνητο και πείτε στους επιβάτες να μείνουν μέσα. Τα ελαστικά
του αυτοκινήτου παρέχουν προστασία στους ανθρώπους που
βρίσκονται μέσα στο αυτοκίνητο. Σε καμία περίπτωση μη
χρησιμοποιήσετε κλαδιά δέντρου για να σηκώσετε ηλεκτροφόρα
καλώδια ή κολώνες της Α.Υ.Κ., καθώς η υγρασία του ξύλου μπορεί
να μεταφέρει το ηλεκτρικό ρεύμα στο σώμα σας.



Τα αίτια της θερμικής εξάντλησης

Παρατεταμένη έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες 
περιβάλλοντος
Έντονη μυική δραστηριότητα σε υψηλές θερμοκρασίες με 
αποτέλεσμα την έντονη εφίδρωση
Διουρητικά φάρμακα σε ηλικιωμένους

Συμπτώματα

Αδυναμία
Πονοκέφαλος
Ίλιγγος
Ανορεξία
Ναυτία
Εμετός
Τάσεις λιποθυμίας

Πρώτες βοήθειες

Τοποθετούμε το θύμα μας σε δροσερό και σκιερό μέρος
Του δίνουμε να πιει λίγο νερό
Αν χάσει τις αισθήσεις του τον τοποθετούμε στο πλάι και 
αναζητούμε ιατρική βοήθεια
Ελέγχουμε τα ζωτικά σημεία (αναπνοές, σφύξεις, 
θερμοκρασία, Α.Π. και χρώμα δέρματος)
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Όταν η εσωτερική θερμοκρασία του σώματος μας πέφτει κάτω 
από 35 βαθμούς Κελσίου, το αποτέλεσμα είναι η υποθερμία. Η 
υποθερμία, εάν παραμείνει χωρίς αντιμετώπιση, μπορεί να 
προκαλεί απώλεια συνείδησης, καρδιακή ανακοπή και θάνατο.

Συμπτώματα:
 Ρίγος
 Δυσκολίες ομιλίας με μπέρδεμα του λόγου
 Ασυνήθιστα χαμηλή συχνότητα αναπνοή.
 Κρύο και χλωμό δέρμα
 Απώλεια συντονισμού των κινήσεων, απώλεια συνείδησης, 

λιποθυμία
 Παράλογη συμπεριφορά ή απάθεια
 Καρδιακός παλμός που είναι αδύναμος, ακανόνιστος ή μη 

ψηλαφητός
 Μαζί με την υποθερμία μπορεί να συνυπάρχει και κρυοπάγημα

Αντιμετώπιση:

1. Αντικατάστησε οποιαδήποτε βρεγμένα ενδύματα με ζεστά και 
στεγνά

2. Εάν είναι σε εσωτερικό χώρο βάλε το άτομο σε ζεστό κρεβάτι

3. Εάν είναι στην ύπαιθρο:
• Πάρε το άτομο σε καταφύγιο και σκέπασε το με ζεστά 

απομονωτικά ρούχα, όπως υπνόσακο, κουβέρτα
• Στείλε για βοήθεια.

4. Δώσε σένα ζεστό ρόφημα ή φαγητό ψηλής ενέργειας όπως 
σοκολάτα

5. Εάν χάσει τις αισθήσεις του ακολούθησε τη διαδικασία της 
ΚΑΡΠΑ
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• Καθημερινά ο οργανισμός παρουσιάζει απώλειες ύδατος,
περί τα 2,5 λίτρα.

• Το νερό αποτελεί το κύριο δομικό συστατικό του
ανθρωπίνου σώματος σε αναλογία 75% περίπου. Επίσης
μέσω αυτού, γίνεται η ρύθμιση της θερμοκρασίας του
σώματος.

• Η έλλειψη ύδατος στον οργανισμό, οδηγεί στην
κινητοποίηση μιάς σειράς μηχανισμών που διαθέτει, οι
οποίοι αποσκοπούν στην εμφάνιση του αισθήματος της
επιθυμίας προσλήψεως ύδατος (δίψα) και στην οικονομία
του υπάρχοντος ύδατος του οργανισμού.

• Εάν παρά ταύτα δεν υπάρξει πρόσληψη ύδατος και οι
απώλειες δεν αντικατασταθούν, σταδιακά ο οργανισμός
εισέρχεται σε μία κατάσταση επικίνδυνη για την ζωή, την
αφυδάτωση.

• Στην καθημερινή ζωή, κύρια αιτία αφυδατώσεως είναι η
ζέστη.

• Όταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος αυξηθεί, ο
οργανισμός προσπαθεί να αποβάλλει θερμότητα με
συνεχή εφίδρωση (εφ΄ όσον παρατείνεται οδηγεί τελικώς
στην αφυδάτωση), με διαστολή των αγγείων του
δέρματος, με ταχυκαρδία, με αύξηση της συχνότητας και
του βάθους των αναπνοών.

• Η εγκατάσταση και η πρόοδος της αφυδατώσεως είναι
σταδιακή.
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Αρχικά υπάρχει δίψα. Προοδευτικά προστίθενται:

• Ξηρότητα του στόματος

• Ξηρότητα του δέρματος και των βλεννογόνων

• Το δέρμα γίνεται ερυθρό, θερμό και κολλώδες

• Αίσθημα έντονης κόπωσης

• Αίσθημα ζάλης

• Σταδιακή μείωση των πνευματικών ικανοτήτων

• Σύγχυση ή Διέγερση

• Ολιγουρία

• Ταχυκαρδία

• Πτώση της Αρτηριακής Πιέσεως

• Νεφρική ανεπάρκεια

• Καρδιο-αναπνευστικές διαταραχές

• Απώλεια των αισθήσεων

• Κώμα

• Τελικώς επέρχεται ο θάνατος

Η αφυδάτωση, επιταχύνεται και επιδεινώνεται από ορισμένες
καταστάσεις. Τέτοιες είναι:

1. Έκθεση στον ήλιο

2. Παραμονή σε χώρους με αυξημένη θερμοκρασία.

3. Η ηλικία. Τα παιδιά και τα άτομα τρίτης ηλικίας είναι εξαιρετικά
ευάλωτα.

4. Υποκείμενα προβλήματα υγείας (διαβήτης, πυρετός,
υπερθυρεοειδισμός, διάρροιες, αλκοολισμός, παχυσαρκία, κ.λ.π.)

5. Λήψη φαρμάκων (π.χ. ορμόνες του θυρεοειδούς, διουρητικά
αντιυπερτασικά)
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Ο καλύτερος τρόπος για την αντιμετώπιση της αφυδάτωσης από τη
ζέστη, είναι η πρόληψη.

• Οι ευπαθείς ομάδες, όπως χρονίως πάσχοντες, τα παιδιά και οι
ηλικιωμένοι, πρέπει να αποφεύγουν τις μετακινήσεις και την
παραμονή τους σε εξωτερικούς χώρους, κατά τις θερμές ώρες της
ημέρας.

• Να αποφεύγονται οι αθλητικές δραστηριότητες.

• Πρέπει να γίνεται κατανάλωση άφθονου δροσερού νερού και
χυμών. Δεν πρέπει να καταναλώνεται μεγάλη ποσότητα τροφής. Να
αποφεύγονται τα λιπαρά φαγητά και γενικά τα φαγητά που είναι
πλούσια σε θερμίδες. Προτιμώνται γεύματα με υδαρή φαγητά, που
μάλιστα δεν θα πρέπει να καταναλώνονται ζεστά. Η κατανάλωση
φρούτων, εξυπηρετεί. Τα διουρητικά ροφήματα όπως ο καφές δεν
βοηθούν (ακόμα και αν πίνονται κρύα), αφού αυξάνοντας την
διούρηση, βοηθούν στην απώλεια ύδατος. Απαγορεύεται η χρήση
οινοπνευματωδών ποτών. Αφ΄ ενός αυξάνουν την διούρηση, αφ΄
ετέρου προσφέρουν θερμίδες.

Εάν παρά ταύτα, κάποιο άτομο παρουσιάσει σημεία αφυδατώσεως
από ζέστη, οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν άμεσα, είναι οι
ακόλουθες:

• Μεταφέρεται σε κλιματιζόμενο χώρο. Εάν δεν υπάρχει τέτοια
δυνατότητα μεταφέρεται σε δροσερό περιβάλλον.

• Του χορηγείται να πιεί άφθονο δροσερό νερό. Μετά τα πρώτα
ποτήρια, προστίθεται μια κουταλιά του γλυκού αλάτι, σε κάθε
χορηγούμενο ποτήρι νερού.

• Το άτομο παραμένει ξαπλωμένο και αναπαυόμενο.

• Εάν υπάρχει η δυνατότητα εμβαπτίζεται σε μπανιέρα με δροσερό
νερό. Άλλως ραντίζεται με νερό και εφαρμόζονται μουσκεμένες
πετσέτες με κρύο νερό, στο μέτωπο, στις μασχάλες και στους
βουβώνες. Οι πετσέτες αλλάζονται κάθε 5-10 λεπτά.

• Μεταφέρεται σε νοσηλευτικό ίδρυμα για πιθανή περαιτέρω
αντιμετώπιση.
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Υγραέριο σε κλειστό χώρο
100

Το υγραέριο είναι ένα άοσμο αέριο το οποίο είναι
δηλητηριώδες για τον ανθρώπινο οργανισμό αν εισπνευστεί
σε μεγάλες ποσότητες. Η χαρακτηριστική μυρωδιά του
υγραερίου προσθέτετε από τις εταιρίες υγραερίου έτσι ώστε
σε περίπτωση διαρροής να μπορεί να εντοπιστεί από τον
άνθρωπο.

Αν διαπιστώσουμε ότι μυρίζει υγραέριο όταν βρισκόμαστε
σε κλειστό χώρο τι κάνουμε:

1. Όλοι απομακρύνονται από το χώρο.
2. Ανοίγουμε όλα τα παράθυρα και τις πόρτες του

δωματίου
3. Κλείνουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και δεν

ανάβουμε αναπτήρα ή σπίρτα
4. Αν γνωρίζουμε που βρίσκεται η παροχή υγραερίου την

κλίνουμε αν όχι καλούμε το 122



ΚΑΡΠΑ
101

Με τον όρο καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) εννοούμε την
αλληλουχία των ενεργειών που πρέπει να ακολουθήσει ένα άτομο
(διασώστης) προκειμένου να διατηρήσει στη ζωή ή/και να
επαναφέρει ένα άτομο το οποίο δεν αναπνέει (θύμα). Οι ενέργειες
αυτές είναι οι εξής:
1. Ασφαλής Προσέγγιση Πλησιάζουμε το θύμα πάντα με ασφάλεια.
Σε καμία περίπτωση δεν θα πλησιάσουμε το θύμα, αν ο χώρος δεν
είναι ασφαλής π.χ. δεν προσεγγίζω ένα θύμα σε τροχαίο ατύχημα σε
μεγάλη λεωφόρο, εάν δεν έχει αποκλειστεί η κυκλοφορία στη
λεωφόρο.

2. Έλεγχος Αντίδρασης Πιάνετε το θύμα από τους ώμους και με
ήπιες κινήσεις το ταρακουνάτε. Παράλληλα σκύβετε κοντά στο αυτί
του και φωνάζετε δυνατά: «Είστε καλά; Είστε καλά;» Εάν το θύμα
δεν ανταποκριθεί, προχωρήστε στο επόμενο βήμα.
Εάν το θύμα ανταποκριθεί
(μιλήσει, κινήσει τα χέρια του,
ανοίξει τα μάτια), τότε το
τοποθετούμε σε θέση ανάνηψης
και το ελέγχουμε σε τακτικά
χρονικά διαστήματα (κάθε 2-5
λεπτά ανάλογα με την
κατάστασή του).
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3. Φωνάξτε για Βοήθεια Σε περίπτωση που δε βρίσκεται κάποιος
κοντά σας, σηκώστε τα χέρια ψηλά (για να σας δει) και φωνάξτε
δυνατά: «Βοήθεια, Βοήθεια». Εάν βρίσκονται πολλά άτομα γύρω
σας και παρακολουθούν, δείξτε ένα με το
χέρι και με επιτακτικό ύφος πείτε:
«Εσύ, έλα εδώ και οι υπόλοιποι
απομακρυνθείτε».

4. Απελευθέρωση Αεραγωγού Τοποθετούμε το χέρι μας στο
μέτωπο του θύματος και «γέρνουμε» το κεφάλι ελαφρά προς τα
πίσω (έκταση κεφαλής). Στη συνέχεια, με το άλλο χέρι πιάνουμε το
πηγούνι του θύματος και το τραβάμε προς τα έξω και άνω. Μόλις
απελευθερωθεί ο αεραγωγός του θύματος, ελέγχω το στόμα του
θύματος.
Αν έχει κάποιο ξένο αντικείμενο, το αφαιρώ.
Εάν το θύμα αναπνέει, το τοποθετούμε σε
θέση ανάνηψης. Εάν το θύμα δεν αναπνέει,

τότε καλούμε τις υπηρεσίες
επείγουσας ανάγκης.



103

5. Έλεγχος Αναπνοής Πρέπει στο σημείο αυτό να ελέγξουμε εάν το
θύμα αναπνέει. Για να ελέγξουμε εάν ένα θύμα αναπνέει, σκύβουμε
προς το θύμα και τοποθετούμε το αυτί μας σε πολύ κοντινή απόσταση
από το στόμα του θύματος κοιτάζοντας ταυτόχρονα το θώρακά του.
Να θυμάστε το: «Βλέπω, Ακούω, Αισθάνομαι» - Βλέπω την κίνηση του
θώρακα, Ακούω την αναπνοή του θύματος, Αισθάνομαι την εκπνοή
του θύματος.

6. Κλήση 112.
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7. Θωρακικές Συμπιέσεις:
Τοποθετήστε τη βάση της παλάμης του ενός χεριού στο κέντρο του
θώρακα πάνω στο στέρνο. Τοποθετήστε το άλλο χέρι από πάνω και
πλέξτε τα δάκτυλα. Τοποθετήστε το σώμα σας με τέτοιο τρόπο, ώστε
οι ώμοι σας να βρίσκονται νοητά πάνω από το στέρνο του θύματος. Τα
χέρια σας πρέπει να είναι τεντωμένα. Μη λυγίζετε τους αγκώνες.
Συμπιέστε το θώρακα με ρυθμό 100 συμπιέσεις ανά λεπτό και βάθος 5
cm. Δώστε χρόνο στο θώρακα για να χαλαρώσει μετά τη συμπίεση. Ο
χρόνος συμπίεσης-χαλάρωσης πρέπει να είναι ίσος. Σε περίπτωση που
υπάρχουν δύο άνθρωποι που γνωρίζουν να κάνουν ΚΑΡΠΑ, οι
διασώστες πρέπει να εναλλάσσονται κάθε 2 λεπτά.
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8. Αναπνοές Διάσωσης
Οι αναπνοές διάσωσης δίνονται αμέσως μετά από δύο λεπτά ΚΑΡΠΑ
(1 κύκλο). Πρώτα πρέπει να γίνει απελευθέρωση του αεραγωγού,
όπως έχει περιγραφεί προηγουμένως (έκταση κεφαλής και ανύψωση
πηγουνιού). Στη συνέχεια κλείστε τη μύτη του θύματος, πάρτε μια
κανονική αναπνοή, σφραγίστε τα χείλη σας γύρω από το στόμα του
θύματος και εκπνεύστε μέχρι να ανυψωθεί ο θώρακάς του (διάρκεια
περίπου 1 δευτερόλεπτο). Αφήστε το θώρακα να πέσει για περίπου
ίσο χρονικό διάστημα με τη διάρκεια εμφύσησης. Επαναλάβετε τη
διαδικασία για άλλη μία φορά. Η ΚΑΡΠΑ θα πρέπει να γίνεται με
αναλογία 30 θωρακικές συμπιέσεις και 2 αναπνοές διάσωσης.
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Στη θέση ανάνηψης πρέπει να τοποθετούνται όλοι οι άνθρωποι που
βρίσκονται πεσμένοι στο έδαφος, αλλά έχουν τις αισθήσεις τους και
εκείνοι οι άνθρωποι που έχουν αποκτήσει τις αισθήσεις τους μετά
την ΚΑΡΠΑ. Η διαδικασία τοποθέτησης ενός θύματος στη θέση
ανάνηψης είναι απλή και αποτελείται από τα ακόλουθα βήματα:

1. Αφού ελέγξετε την ασφάλεια του χώρου, σταθείτε στο πλάι του
θύματος, από τη μεριά που εσείς επιθυμείτε και γονατίστε.
Ελέγξτε τις τσέπες και το σώμα του θύματος για τυχόν σκληρά
ή/και αιχμηρά αντικείμενα που μπορεί να προκαλέσουν
τραυματισμούς και αφαιρέστε τα (κλειδιά, γυαλιά, ζώνη κτλ).
Ευθειάστε με ήπιες κινήσεις το σώμα του θύματος.

2. Αφού σιγουρευτείτε ότι το θύμα αντιδράει (μιλάει, έχει ανοιχτά
τα μάτια, κουνιέται) πάρτε το χέρι του θύματος που βρίσκεται
στη μεριά σας και τοποθετήστε το σε ορθή γωνία με τον αγκώνα
λυγισμένο και την παλάμη προς τα επάνω (θέση τροχονόμου).

Θέση Ανάνυψης
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3. Με το χέρι σας το αντίστοιχο με τη μεριά που βρίσκεστε (το

αριστερό χέρι αν βρίσκεστε στην αριστερή μεριά του θύματος)
πάρτε το απέναντι χέρι του θύματος και τοποθετήστε το στο
μάγουλο που βρίσκεται στη μεριά σας.

4. Στη συνέχεια με το ελεύθερο χέρι σας, λυγίστε το απέναντι πόδι
του θύματος, μέχρι το πόδι του να πατήσει στο έδαφος. Ασκείστε
δύναμη στο γόνατο του θύματος που βρίσκεται υπερυψωμένο
τραβώντας το προς τα εσάς και το θύμα θα γυρίσει στο πλάι με
ευκολία.
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5. Μόλις γυρίσει το θύμα, βάλτε το πόδι του σε ορθή γωνία και κάντε
ελαφρά υπερέκταση της κεφαλής του. Βάλτε το χέρι του κάτω από
το μάγουλο. Αυτό εξυπηρετεί στο να φεύγουν οι εκκρίσεις του
ασθενή από το στόμα του προς το έδαφος με τη βοήθεια της
βαρύτητας και αποφεύγεται ο πνιγμός.
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•Μέθοδος Ανθρώπινο Δεκανίκι

Στέκεστε στην τραυματισμένη πλευρά. Περνάτε τον βραχίονά
του γύρω από τον λαιμό σας και κρατάτε το χέρι του. Με το
άλλο χέρι σας τον κρατάτε από τη μέση ή από τη ζώνη.
Ξεκινάτε από το εσωτερικό πόδι, με μικρά βήματα και
ακολουθείτε το βήμα του πάσχοντα.

•Λαβή Rautec:

Το θύμα τοποθετείται σε ύπτια θέση, με τα χέρια κατά μήκος
του σώματος. Ο διασώστης στέκεται όρθιος ακριβώς πάνω
από το κεφάλι του θύματος, με τα πόδια του ακριβώς
εκατέρωθεν από το κεφάλι του θύματος (πίσω από τους
ώμους). Προσοχή στα μακριά μαλλιά! Ο διασώστης τοποθετεί
τα χέρια του κάτω από τον αυχένα του θύματος σαν
«φτυάρι», ώστε να καλύπτει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο
μέρος του αυχένα, αλλά και τους ανώτερους θωρακικούς
σπονδύλους. Οι αντίχειρες του διασώστη τοποθετούνται
πάνω στις κλείδες του θύματος. Ο διασώστης ανασηκώνει το
θύμα με μια γρήγορη, αλλά όχι απότομη κίνηση, και
ταυτόχρονα κάνει μισό βήμα μπροστά, ώστε το ένα του
γόνατο να ακουμπήσει πάνω στην πλάτη του θύματος σαν
προσωρινή σταθεροποίηση. Το άλλο πόδι του διασώστη μένει
σταθερά στη θέση του.

Μέθοδοι Μεταφοράς Τραυμάτων
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Ο διασώστης σταθεροποιεί τον κορμό του θύματος ανάμεσα στα
δυο του γόνατα και φέρνει το ένα χέρι του θύματος μπροστά στην
κοιλιά του τελευταίου. Τα χέρια του διασώστη περνούν κάτω από
τις μασχάλες του θύματος. Με το ένα χέρι του, ο διασώστης πιάνει
το χέρι αυτό του θύματος στο αντιβράχιο ακριβώς δίπλα από τον
καρπό και με το άλλο του χέρι πιάνει το ίδιο χέρι του θύματος στο
αντιβράχιο, ακριβώς δίπλα από τον αγκώνα. Ο διασώστης
ανασηκώνει το θύμα και το μεταφέρει πάνω στο στήθος του. Το
θύμα μεταφέρεται πιο εύκολα όσο πιο κοντά είναι στο στήθος του
διασώστη. Με τη μέθοδο αυτή μπορεί να μεταφερθεί ένας
άνθρωπος αρκετά μέτρα, ώστε να απομακρυνθεί από τον κίνδυνο



111

• Μέθοδος Αγκαλιάς: Κάθεστε στις φτέρνες σας δίπλα από τον
τραυματία. Περνάτε το ένα χέρι κάτω από τα γόνατα και το άλλο
πίσω από την πλάτη του τραυματία και ανασηκώνεστε. Σταυρώστε
τους βραχίονες του τραυματία πάνω στο σώμα του.

• Μέθοδος Έλξης: Σταυρώνετε τα χέρια του τραυματία στο στήθος
του. Στηρίζεστε στις φτέρνες σας, κρατώντας ίσια την πλάτη σας.
Τον τραβάτε από τις μασχάλες, πιάνοντας καλά τους καρπούς του
θύματος.

• Σκαμνάκι:

Τρόποι μεταφοράς από δυο άτομα σκαμνάκι με δυο χέρια 

1. Καθόμαστε στις φτέρνες μας, ενώνουμε τα χέρια μας πίσω από την 
πλάτη του τραυματία και

2. Πιάνουμε την ζώνη του, τα ελεύθερα χέρια μας , τα περνούμε κάτω 
από τους μηρούς του τραυματία. Με τις πλάτες μας ίσιες 
σηκωνόμαστε αργά και περπατούμε με συντονισμένο βήμα.
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Στο πρώτο στάδιο ξεδιπλώνουμε την σκηνή και την απλώνουμε με
τον ‘ουρανό’(τέντα)από κάτω και από πάνω της την κυρίως σκηνή.
Στη συνέχεια τοποθετούμε τους οριζόντιους και τους κάθετους
ορθοστάτες.

Στο δεύτερο στάδιο διπλώνουμε την σκηνή κατά μήκος των
οριζόντιων ορθοστατών και τοποθετούμε τις κορωνίδες(είναι τα
σχοινιά που κρατούν μπρος και πίσω τη σκηνή). Οι πλαϊνοί πάσσαλοι
μπαίνουν σε 2 παράλληλες γραμμές σε απόσταση 80 εκ. επί τις
ραφές της σκηνής.

Αντίσκηνο Τύπου Α
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Στο τρίτο στάδιο σηκώνουμε την σκηνή και τοποθετούμε τους
υπόλοιπους πάσσαλους. Τέλος αφού κλείσουμε τις εισόδους
τεντώνουμε τα σχοινιά.
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Σήματα δια Βραχιόνων

Αλφάβητο 
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Αριθμοί
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Διεθνές Αλφάβητο σε Μορς
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Ένας πρόσκοπος, θα πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίζει τους 
διάφορους τύπους συννέφων και, με βάση τις γνώσεις του αυτές, να 
προβαίνει σε βασικές προβλέψεις σχετικά με την εξέλιξη του καιρού. 
ιδιαίτερα κατά τις επόμενες ώρες. Τα σύννεφα δημιουργούνται σε 
διάφορα ύψη, μέσα στην ατμόσφαιρα, μέχρι τα 12.000 μέτρα και 
αποτελούνται από υδροσταγονίδια ή παγοκρυστάλλους. Ανάλογα με 
το ύψος που ευρίσκονται ή εκτείνονται, διακρίνονται σε τέσσερις 
Βασικές κατηγορίες:

Στρώματα (stratus) που αποτελούνται από ομοιόμορφες στοιβάδες
που ευρίσκονται σπάνια σε ύψος μεγαλύτερο από 1.000 μέτρα.
Περιγράφονται ως «ανυψωμένη ομίχλη», δεν έχουν ιδιάζουσα
μορφή και θεωρούνται σαν «νυκτερινά σύννεφα», επειδή οφείλουν
τη δημιουργία τους στην Βραδινή υγρασία.

Σωρείτες (Comulus) με τη Βάση τους να ευρίσκεται περίπου στα 
1.500 μέτρα. Είναι παχιά σύννεφα που έχουν οριζόντια Βάση και 
προεξοχές στο πάνω μέρος τους. Όταν ο ήλιος είναι απέναντί τους, η 
επιφάνειά τους είναι λαμπερή (πιο λαμπερή από την περιφέρειά 
τους) όταν όμως είναι από πίσω τους, φαίνονται σκοτεινά και η 
περιφέρειά τους λάμπει..

Σύννεφα
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Θύσανοι (Gίπus) σε ύψος 7.000-9.000 μέτρων. Είναι λεπτά σύννεφα
που μοιάζουν με φτερά. Συνήθως αποτελούνται από μικρά
χιονοκρύσταλλα και όχι από σταγόνες νερού. Οι θύσανοι
προμηνύουν καλό καιρό, αλλά με πιθανότητα μεταβολής.

Μελανίτες (Nimbus) ευρίσκονται σε ύψος 60 μέχρι 600 μέτρων.
Έχουν χρώμα σκοτεινό και παχύ στρώμα χωρίς χαρακτηριστικό σχήμα.
Είναι συνήθως το σύννεφο της βροχής. Από τον συνδυασμό των
τεσσάρων αυτών τύπων συννέφων, δημιουργούνται έξι άλλοι τύποι:
Τα Θυσανοστρώματα, οι Θυσανοσωρείτες, οι Υψισωρείτες, τα
Υψιστρώματα, οι Στρωματοσωρείτες και οι Σωρειτομελανίτες
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Ένας καλός Πρόσκοπος θα πρέπει να είναι σε θέση με διάφορες
παρατηρήσεις να προβλέπει πιθανές μεταβολές στον καιρό, έτσι που
να παίρνει έγκαιρα τα απαραίτnτα μέτρα προστασίας
Ο καιρός θα επιδεινωθεί αν:
•Αν το φεγγάρι ή ο ήλιος έχουν κύκλο γύρω τους,
•Τα χελιδόνια πετούν σε χαμηλό ύψος,
•Οι μέλισσες το πρωί δεν απομακρύνονται από τις κυψέλες τους,
•Τα αστέρια λάμπουν έντονα.
Βελτίωση του καιρού αναμένεται αν:
•Ο ήλιος ανατέλλει χωρίς να υπάρχουν σύννεφα στην ανατολή.
•Οι μέλισσες το πρωί βγαίνουν και απομακρύνονται από τις κυψέλες
τους. Τα χαμηλά σύννεφα αρχίζουν να ανυψώνονται.

Πρακτικές Γνώσεις για Πρόγνωσή των 
Καιρικών Συνθnκών
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Χρήση Πέλεκυ

Μέρη του πέλεκυ

• Το στυλάρι ή κορμός χωρίζεται σε δύο μέρη: την κοιλιά και τη 
ράχη.

• Το κεφάλι δηλαδή το μεταλλικό χωρίζεται σε τέσσερα μέρη: τη 
λεπίδα, τη σφύρα, το μάτι ή σφήνα και το πρόσωπο.

Φροντίδα και συντήρηση

Πριν να το χρησιμοποιήσεις:
 Έλεγξε αν είναι ακονισμένο. Όχι για να πριονίζει αλλά για να 

κόβει.
 Εξέτασε αν το στυλάρι είναι καλά σφηνωμένο μέσα στο μάτι 

του.
 ΠΡΟΣΟΧΗ : αν το στυλάρι δεν είναι καλά σφηνωμένο, πρέπει ο 

πέλεκυς να επιδιορθωθεί. ΜΗΝ το χρησιμοποιήσεις. 
Κινδυνεύεις να χτυπηθείς ή να χτυπήσεις άλλους.

Όταν το χρησιμοποιείς:
 Να το χρησιμοποιείς πάντοτε για τη δουλεία που έχει φτιαχτεί. 

ΠΟΤΕ ως σκεπάρνι, σφυρί ή σφήνα.
 Όταν το αφήνεις, μην το πετάς κατά γης. Κάρφωνε το σε ένα 

κούτσουρο που το έχεις για το σκοπό αυτό. ΠΟΤΕ όμως σε
κάποιο δέντρο γιατί του προκαλείς πληγές
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Μετά τη χρήση:
 Πάντα καθάριζε τον πέλεκύ σου μετά από κάθε χρήση. ΠΟΤΕ με 

νερό. Σκούπισε το με ένα πανί. Αν θα το αποθηκεύσεις για 
μεγάλο διάστημα μπορείς να του βάλεις και λίγο λάδι.

 Φύλαγε το πάντα στη θήκη του.
 Εξέτασε αν χρειάζεται ακόνισμα. Πρέπει να είναι έτοιμο για την 

επόμενη φορά που θα το χρησιμοποιήσεις. Αν έχουν 
δημιουργηθεί δόντια χρησιμοποίησε μια λίμα. (στη 
φωτογραφία θα δεις πως να τη χρησιμοποιείς). Μετά ακόνισε το 
με τον τρόπο που δείχνει η φωτογραφία.



Χρήση Πέλεκυ

1. Καθάρισε το γύρω έδαφος και βεβαιώσου ότι οι κινήσεις σου 
θα είναι ελεύθερες, χωρίς φόβο να χτυπήσεις ή να χτυπήσει ο 
πέλεκυς σε πέτρες ή χώματα.
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2. Τοποθέτησε το ξύλο που θα κόψεις σε ένα χοντρότερο 
κούτσουρο.

3. Χτύπα ακριβώς εκεί που το ξύλο σου εφάπτεται με το κούτσουρο 
γιατί αλλιώς το ξύλο που θες να κόψεις θα πεταχτεί με κίνδυνο 
να χτυπήσει εσένα ή άλλους.

4. Αν το ξύλο σου είναι λεπτό δώσε του κάθετα κτυπήματα. Αν 
όμως είναι χοντρό τα κτυπήματά σου πρέπει να είναι λοξά, 
μια δεξιά και μια αριστερά.
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5. Αν χρησιμοποιείς μικρό ατομικό πέλεκυ μπορείς να τον κρατάς 
με το ένα χέρι. Τα μεγαλύτερα τσεκούρια πάντοτε και με τα 
δύο.


