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Διζαγωγή 

 

Πνιιά από ηα αηπρήκαηα πνπ ζπκβαίλνπλ  ζην βνπλό, ή γεληθόηεξα ζηε θύζε, 

νθείινληαη ζε: 

o κε θαηάιιειε έλδπζε ηνπ ζύκαηνο 

o έιιεηςε πξνζαλαηνιηζκνύ 

o απόηνκε αιιαγή θαηξηθώλ ζπλζεθώλ 

 

Κξίλεηαη επνκέλσο απαξαίηεην ν δηαζώζηεο πνπ ζα θιεζεί λα αληηκεησπίζεη 

ηέηνηνπ ηύπνπ  πεξηζηαηηθά θαη ζα βξεζεί ζην ίδην πεξηβάιινλ λα κελ δηαηξέμεη ηνπο 

ίδηνπο θηλδύλνπο θαη θπζηθά ζε θακία πεξίπησζε λα κελ θηλδπλεύζεη λα βξεζεί ζηε 

ζέζε ηνπ ζύκαηνο . 

εκαληηθό είλαη λα γλσξίδεη θαη λα κπνξεί λα πξνζαλαηνιηζηεί κε ηε ρξήζε 

ππμίδαο θαη ράξηε αιιά θαη ρσξίο όξγαλα ηόζν ηελ εκέξα όζν θαη ηε λύρηα .  

Δπίζεο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα θαηαλνεί θάπνηεο αιιαγέο ηνπ θαηξνύ 

δηαβάδνληαο ζεκάδηα από ηα ζύλλεθα ή ην ρξώκα ηνπ νπξαλνύ, ώζηε λα κπνξεί  λα 

απνθεύγεη θηλδύλνπο από  μαθληθέο αιιαγέο ησλ θαηξηθώλ ζπλζεθώλ.  

 Σν παξόλ είλαη ρσξηζκέλν ζε ηξία κέξε.  

ην πξώην κέξνο γίλεηαη αλαθνξά ζε θάπνηεο απιέο ηερληθέο  

πξνζαλαηνιηζκνύ θαη ζηηο βαζηθέο αξρέο ρξήζεο ππμίδαο θαη ράξηε. ην δεύηεξν 

κέξνο παξνπζηάδνληαη θάπνηνη απινί ηξόπνη εθηίκεζεο-πξόβιεςεο ησλ θαηξηθώλ 

θαηλνκέλσλ θαη ηέινο ζην ηξίην κέξνο γίλεηαη αλαθνξά ζηα βαζηθά πιηθά θαη θόκπνπο 

θαη κία πξώηε γλσξηκία κε ηερληθέο ζρνηλνδηάζσζεο  

   

 

 

 

 

Δπηηπρεκέλε δηάζσζε είλαη ε δηάζσζε από ηελ   

νπνία όινη νη δηαζώζηεο επέζηξεςαλ αζθαιείο 

 

 

 

 



1. Πποζαναηολιζμόρ 

Μέθοδοι πποζαναηολιζμού ζηο θςζικό πεπιβάλλον 

ηελ αξραηόηεηα γηα λα πξνζαλαηνιηζηνύλ νη άλζξσπνη ρξεζηκνπνηνύζαλ ηελ 

αλαηνιή ηνπ ήιηνπ ζαλ ζεκείν αλαθνξάο. Έηζη θαζηεξώζεθε ν όξνο 

πξνζαλαηνιηζκόο δει. πξνο ηελ αλαηνιή. Πξνζαλαηνιηδόκαζηε γηα λα κάζνπκε:  

 Πνπ αθξηβώο βξηζθόκαζηε 

 Πνπ αθξηβώο ζέινπκε λα πάκε θαη  

 Πνηα είλαη ε αζθαιέζηεξε θαη ζπληνκόηεξε δηαδξνκή 

Δπίζεο γηα λα κπνξέζνπκε λα νδεγήζνπκε θάπνηνπο άιινπο ζε κία ζέζε. 

Πξνζαλαηνιηδόκαζηε κε ηα ζεκεία ηνπ νξίδνληα. Ο βνξξάο αληηζηνηρεί ζηηο 0ν 

(ή 360ν), ν λόηνο ζηηο 180ν, ε αλαηνιή ζηηο 90ν θαη ε δύζε ζηηο 270ν. Η αξίζκεζε 

γίλεηαη αξηζηεξόζηξνθα. 

 

 

σήμα 1: Σα ζεκεία ηνπ νξίδνληα 

 

Υξεζηκνπνηώληαο ηνλ ήιην, ηνλ άλεκν αιιά θαη ηα αζηέξηα είλαη δπλαηόλ λα 

πξνζαλαηνιηζηνύκε ζην θπζηθό πεξηβάιινλ. 

Με ηνλ ήιην ππάξρνπλ πνιινί κέζνδνη γηα λα πξνζαλαηνιηζηνύκε. Δκείο ζα 

αλαθεξζνύκε ζε δύν. 

Μέζνδνο κε ην μύιν θαη ηε ζθηά ηνπ: Παίξλνπκε έλα θαηαθόξπθν μύιν θαη ην 

θαξθώλνπκε ζην έδαθνο. ην ηέινο ηεο ζθηάο ηνπ ηνπνζεηνύκε έλα άιιν μύιν 

(ζεκείν 1). Πεξηκέλνπκε λα πεξάζεη ιίγε ώξα, ώζηε λα κεηαθηλεζεί ν ήιηνο. Σώξα ε 

ζθηά ηνπ πξώηνπ μύινπ κεηαθηλήζεθε. Σνπνζεηνύκε  έλα άιιν μύιν ζην ηέινο ηεο 

ζθηάο (ζεκείν 2).  Μπνξνύκε λα θαληαζηνύκε έλα λνεηό θύθιν, κε θέληξν ην πξώην 

μύιν θαη λα πεξλάεη από ηα δύν μύια πνπ ηνπνζεηήζεθαλ ζην ηέινο ηεο ζθηάο. Η 



επζεία πνπ ζρεκαηίδεηαη από ηα δύν μύια πνπ ηνπνζεηήζεθαλ ζηελ άθξε ηεο ζθηάο, 

δείρλεη ηελ Αλαηνιή πξνο ηε Γύζε. Γειαδή ην ζεκείν 1 δείρλεη ηε Γύζε θαη ην ζεκείν 

2 ηελ Αλαηνιή. 

Μέζνδνο κε ην αλαινγηθό ξνιόη θαη έλα ζπίξην (ή ιεπηό μύιν): Σνπνζεηνύκε ην 

αλαινγηθό ξνιόη, ζε ζρέζε κε ην ζπίξην, πεξηζηξέθνληαο ην, ώζηε ε ζθηά ηνπ 

ζπίξηνπ (ή ιεπηνύ μύινπ) λα πέθηεη ζηνλ σξνδείθηε. Η δηρνηόκνο ηεο γσλίαο πνπ 

ζρεκαηίδεηαη, κε πιεπξέο ηνλ σξνδείθηε θαη ηελ λνεηή γξακκή από ην θέληξν ηνπ 

ξνινγηνύ κέρξη ηε δσδεθάηε ώξα, δείρλεη ην Βνξξά ζην Νόηην Ηκηζθαίξην θαη ηνλ 

Νόην ζην Βόξεην Ηκηζθαίξην .  

 

σήμα 2: Μέζνδνο πξνζαλαηνιηζκνύ κε ηε βνήζεηα ηνπ ήιηνπ 

 

Υξεζηκνπνηώληαο ηα άζηξα θαη πξνζπαζώληαο λα πξνζαλαηνιηζηνύκε ηε 

λύρηα ζα αλαθεξζνύκε ζηνλ πνιηθό αζηέξα. Βαζηθή πξνϋπόζεζε γηα λα 

πξνζαλαηνιηζηνύκε ηε λύρηα κε ηα άζηξα απνηειεί ν θαζαξόο νπξαλόο ρσξίο 

ζύλλεθα. 

Γηα λα βξνύκε ηνλ Πνιηθό Αζηέξα ζα εληνπίζνπκε πξώηα ηε Μεγάιε Άξθην ε 

νπνία ζα καο νδεγήζεη ζηε Μηθξή Άξθην. Η Μεγάιε Άξθηνο εληνπίδεηαη εύθνια ζηνλ 

νπξαλό από ηα εθηά θσηεηλά αζηέξηα ηεο θαη ην ζρήκα ηεο πνπ κνηάδεη κε ηεγάλη. Αλ 

πξνεθηείλνπκε ηελ πιεπξά πνπ νξίδεηαη από ηνπο αζηέξεο ηεο βάζεο ηνπ ηεγαληνύ 

(πξνο ηε πιεπξά ηνπ ρεξνπιηνύ)  θαηά 5 θνξέο ζπλαληάκε έλα ιακπξό αζηέξη πνπ 

είλαη ν Πνιηθόο Αζηέξαο. Δίλαη ην ηειεπηαίν αζηέξη ηεο νπξάο ηεο κηθξήο άξθηνπ. Ο 

Πνιηθόο Αζηέξαο πξνζδηνξίδεη ην βνξξά. Πεξίπνπ γύξσ από απηόλ πεξηζηξέθνληαη 

όινη νη άιινη αζηεξηζκνί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λύρηαο. Ο πνιηθόο αζηέξαο βξίζθεηαη 

πνιύ θνληά ζην βόξεην νπξάλην πόιν γηα απηό θαη παξακέλεη αθίλεηνο παξά ηελ 

πεξηζηξνθή ηεο Γεο γύξσ από ηνλ άμνλά ηεο θαη είλαη ρξήζηκνο ζηνλ 

πξνζαλαηνιηζκό. 

 



 

σήμα 3: Μέζνδνο πξνζαλαηνιηζκνύ κε ηνλ Πνιηθό Αζηέξα 

 

Σέινο κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνλ άλεκν γηα λα πξνζαλαηνιηζηνύκε. 

ηε ρώξα καο νη δπλαηόηεξνη άλεκνη είλαη νη βνξηάδεο. Παξαηεξώληαο ηνπο ζάκλνπο 

θαη ηα θιαδηά ησλ δέληξσλ, εάλ δελ είλαη θαηαθόξπθα, δηαθξίλνπκε δειαδή θάκςε 

πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηελ νπνία γέξλνπλ είλαη ν Νόηνο. Δπίζεο αλ παξαηεξήζνπκε 

ηηο κπξκεγθνθσιηέο, ζα δηαθξίλνπκε όηη έλα ηκήκα ηεο εηζόδνπ έρεη πεξηζζόηεξν 

ρώκα. Απηό γίλεηαη ώζηε ην ρεηκώλα, πνπ ζα κπνπλ όια ηα κπξκήγθηα ζηε θσιηά, νη 

βνξηάδεο λα θιείζνπλ ηε θσιηά. Άξα ην ζεκείν απηό κε ην πεξηζζόηεξν ρώκα καο 

δείρλεη ην βνξξά. 

 

 

σήμα 4: Μέζνδνο πξνζαλαηνιηζκνύ κε ηε βνήζεηα ηνπ αλέκνπ 

 

Όινη απηνί νη κέζνδνη πξνζαλαηνιηζκνύ, καο βνεζάλε, ώζηε λα εληνπίζνπκε 

ηα ζεκεία ηνπ νξίδνληα, όρη κε ηελ αθξίβεηα κηαο ππμίδαο αιιά, είλαη ηθαλέο λα καο 

δείμνπλ κηα γεληθή θαηεύζπλζε. 

 

Μέθοδορ πποζαναηολιζμού με πςξίδα 

 

Η ππμίδα ζήκεξα δηαθξίλεηαη ζηελ καγλεηηθή ππμίδα πνπ βαζίδεηαη ζηε 

ιεηηνπξγία ηεο καγλεηηθήο βειόλεο θαη είλαη ε πιένλ δηαδεδνκέλε, ζηελ γπξνζθνπηθή 

ππμίδα (ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζηα πινία) πνπ βαζίδεηαη ζηελ ηαρεία πεξηζηξνθή 



ηνπ ειεύζεξνπ γπξνζθόπηνπ κε κεδεληθό ζρεδόλ ζθάικα θαη ζηελ γπξνκαγλεηηθή 

ππμίδα πεξηνξηζκέλεο ρξήζεο (http://el.wikipedia.org/wiki/ππμίδα). 

Η καγλεηηθή ππμίδα δηαθξίλεηαη κε ηε ζεηξά ηεο ζε πξηζκαηηθή (ζηξαηησηηθή) θαη 

ππμίδα γσληνκέηξνπ (νξεηβαηηθή). Μνινλόηη  θαη νη δύν ζηεξίδνληαη ζηε ιεηηνπξγία ηεο 

καγλεηηθήο βειόλαο, εληνύηνηο, ε πξηζκαηηθή ιόγσ θαηαζθεπήο (θηλνύκελν 

αλεκνιόγην, λήκα ζθόπεπζεο, κεγεζπληηθόο θαθόο, δαθηύιηνο δηνπηεύζεσλ), ηείλεη 

λα είλαη πην αθξηβήο ζηε δηόπηεπζε γηα ηε ράξαμε πνξείαο θαη ηνλ θαζνξηζκό ηεο 

ζέζεο καο. Δπηπιένλ είλαη πην απιή ζηε ιεηηνπξγία ηεο, θαζώο ην κόλν πνπ έρνπκε 

λα θάλνπκε είλαη λα ζηαζεξνπνηνύκε ηελ επηζπκεηή έλδεημε πνξείαο (ζε κνίξεο) ηνπ 

αλεκνινγίνπ θαη ην λήκα ζθόπεπζεο ηνπ θαιύκκαηνο. Η ππμίδα γσληνκέηξνπ είλαη 

πην ειαθξηά, ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο κε ην ράξηε αιιά δελ είλαη ηόζν αθξηβήο ζηε 

δηόπηεπζε όζν ε πξηζκαηηθή. 

 

 

σήμα 5: Δίδε καγλεηηθήο ππμίδαο. ηα αξηζηεξά πξηζκαηηθή θαη ζηα δεμηά γσληνκέηξνπ. 

 

Η βειόλα ηεο καγλεηηθήο ππμίδαο δείρλεη ην καγλεηηθό βνξξά. Ο βόξεηνο 

καγλεηηθόο πόινο είλαη δηαθνξεηηθόο από ην πξαγκαηηθό βόξεην πόιν. Ο 

πξαγκαηηθόο βόξεηνο θαη λόηηνο πόινο απνηεινύλ ηα δύν άθξα ηνπ λνεηνύ θάζεηνπ 

άμνλα, γύξσ από ηνλ νπνίν πεξηζηξέθεηαη ε Γε. Οη καγλεηηθνί πόινη δελ ζπκπίπηνπλ 

κε ηνπο πξαγκαηηθνύο θαη κεηαθηλνύληαη κέζα ζηε γήηλε ηζηνξία. Μάιηζηα ζε 

παιηόηεξεο επνρέο ην βόξεην καγλεηηθό πεδίν βξηζθόηαλ ζην λόηην πόιν. Σν γήηλν 

καγλεηηθό πεδίν ηεο Γεο νθείιεηαη ζηελ πεξηζηξνθή ηεο Γεο γύξσ από ηνλ άμνλα 

ηεο, ζην πιηθό ηνπ ππξήλα ηεο (ξεπζηόο ζίδεξνο) θαη ζηηο κεηαθηλήζεηο ζεξκώλ 

καδώλ. 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/πυξίδα


 

σήμα 6: Σν καγλεηηθό πεδίν ηεο Γεο 

 

Υξεζηκνπνηώληαο ινηπόλ ηελ καγλεηηθή ππμίδα βξίζθνπκε ην καγλεηηθό βνξξά. 

ηελ νπζία βξίζθνπκε ην ιεγόκελν αδηκνύζην πνπ είλαη ε δεμηόζηξνθε γσλία πνπ 

ζρεκαηίδεηαη από ην καγλεηηθό βνξξά, ην ζεκείν πνπ βξηζθόκαζηε θαη ην ζεκείν πνπ 

ζθνπεύνπκε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

σήμα 7: Παξαδείγκαηα αδηκνύζηνπ 

  

Πξαθηηθά, όηαλ νξηδνληηώζνπκε ηελ ππμίδα θαη ζηαζεξνπνηεζεί ε βειόλα, ε 

ηηκή πνπ δείρλεη ζηελ άθξε ηεο είλαη ην αδηκνύζην ζε κνίξεο. Δάλ ρξεζηκνπνηήζνπκε 

ην λήκα ζθόπεπζεο θαη ην κεγεζπληηθό θαθό ζα έρνπκε πην αθξηβή απνηειέζκαηα 

από ην λα ηε θξαηάκε ζην ρέξη καο θαη λα ζθνπεύνπκε θαηά πξνζέγγηζε. Με ηε 

βνήζεηα ηεο ηξηγσλνκεηξίαο βξίζθνπκε όηη γηα κηα απόζηαζε πελήληα κέηξσλ (50 κ.), 

 

350 

330ο 



πηζαλή απόθιηζε δέθα κνηξώλ (10ν) ηεο γσλίαο όδεπζεο (αδηκνύζην) ζα νδεγήζεη ζε 

απόθιηζε 8,714 κέηξσλ. Άξα είλαη πνιύ ζεκαληηθό λα ζθνπεύζνπκε κε αθξίβεηα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

σήμα 8: θόπεπζε κε ηε ππμίδα ρξεζηκνπνηώληαο ην λήκα θαη ην κεγεζπληηθό θαθό 

 

Μέθοδορ πποζαναηολιζμού με σάπηη 

 

Έλαο νξηζκόο πνπ κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα ην ράξηε είλαη ε κε 

θιίκαθα γεληθεπκέλε θαη επεμεγεκαηηθή ζρεδηαζηηθή απεηθόληζε ζε επίπεδν ησλ 

θαηλνκέλσλ  θαη θαηαζηάζεσλ ηεο Γεο. Σα βαζηθά ζηνηρεία ελόο ράξηε είλαη ν ηίηινο, 

ην ππόκλεκα, ε θιίκαθα, ην πξνβνιηθό ζύζηεκα, ν βνξξάο θαη ην ππόβαζξν 

(ηνπνγξαθηθό, θσηνγξαθία). 

Υαξαθηεξηζηηθό ησλ ηνπνγξαθηθώλ ραξηώλ πνπ είλαη θαη νη πεξηζζόηεξν 

δηαδεδνκέλνη είλαη νη ηζνϋςείο θακπύιεο. Πξόθεηηαη γηα λνεηέο γξακκέο πνπ έρνπλ ην 

ίδην πςόκεηξν. Γηαβάδνληαο έλα ράξηε θαη θαηαλνώληαο ηηο ηζνϋςείο θακπύιεο 

κπνξνύκε λα βγάινπκε θάπνηα ζπκπεξάζκαηα γηα ην αλάγιπθν κηαο πεξηνρήο. 

 

 

σήμα 9: Οη ηζνϋςείο βνεζάλε ζηελ αλαπαξάζηαζε ηνπ αλάγιπθνπ ηεο πεξηνρήο 

 

Έηζη όηαλ έρνπκε ππθλέο ηζνϋςείο ζεκαίλεη όηη πξόθεηηαη γηα απόηνκεο θιίζεηο, 

ελώ όηαλ είλαη αξαηέο πξόθεηηαη γηα θνηιάδα. Όηαλ έρνπκε θιεηζηέο θαη νκόθεληξεο 

θακπύιεο πξόθεηηαη γηα βνπλό. Όηαλ νη ηζνϋςείο ζρεκαηίδνπλ V έρνπκε ξέκα ή ξάρε. 

Ρέκα όηαλ ην πςόκεηξν αλεβαίλεη πξνο ηε κύηε ηνπ V, ελώ όηαλ ην πςόκεηξν 



κεηώλεηαη ξάρε. Δπίζεο κε ηηο ηζνϋςείο κπνξνύκε λα ππνινγίζνπκε (ε θιίζε ηζνύηαη 

κε ηελ πςνκεηξηθή δηαθνξά δύν ζεκείσλ πξνο ηελ κεηαμύ ηνπο απόζηαζε επί 100%) 

θαη λα δνύκε ζρεκαηηθά ηε θιίζε κηαο δηαδξνκήο. 

 

 

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

σήμα 10: Κιίζε εδάθνπο από έλα ζεκείν ζην ράξηε ζε έλα άιιν 

 

Γελ πξέπεη λα μερλάκε όηη ν ράξηεο πξέπεη πάληνηε λα είλαη 

πξνζαλαηνιηζκέλνο. Απηό ζεκαίλεη όηη ν βνξξάο ζην ράξηε πξέπεη λα ζπκπίπηεη θαη 

λα θνηηάεη ην πξαγκαηηθό βνξξά ή ηνπιάρηζηνλ  ην καγλεηηθό. 

Γηα λα βξνύκε ηελ αθξηβή καο ζέζε πάλσ ζην ράξηε, κε ηε βνήζεηα ηεο 

ππμίδαο θάλνπκε ηα εμήο: Πξώηα από όια εληνπίδνπκε γύξσ καο θάπνηα 

ραξαθηεξηζηηθά ζεκεία πνπ ζα ηα βξνύκε εύθνια ζην ράξηε, όπσο ρσξηά, θνξπθέο 

δέληξσλ, πνηάκηα, εθθιεζίεο θ.α. Έπεηηα κε ηε ππμίδα κεηξάκε ην αδηκνύζην από ηε 

ζέζε καο  πξνο ηα ραξαθηεξηζηηθά ζεκεία πνπ εληνπίζακε  ηα νπνία πξέπεη λα είλαη 

είλαη ηνπιάρηζηνλ δύν. Μεηά πεξλάκε ην αληίζηξνθν αδηκνύζην ζην ράξηε από  απηά 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ζεκεία. Σν ζεκείν ηνκήο ησλ επζεηώλ πνπ ραξάμακε ζην ράξηε 

είλαη ε ζέζε καο. 

Σν ζηίγκα θαη ε αθξηβήο ζέζε καο εληνπίδεηαη από  ηα gps (global positioning 

system) ηα νπνία όκσο έρνπλ αξθεηά κεηνλεθηήκαηα. 

 Δίλαη αθξηβά 

 Υξεηάδνληαη ξεύκα γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ  (κπαηαξίεο) 



 ε ζηελά θαξάγγηα κπνξεί λα κελ πηάζνπλ ζήκα από δνξπθόξνπο. 

 ε πεξίνδν πνιέκσλ «θιείλνπλ» νη δνξπθόξνη θαη δίλνπλ ιαλζαζκέλν 

ζηίγκα 

 Λόγσ ηεο κηθξήο νζόλεο ηνπο πξέπεη λα κεηαθηλείο ην ράξηε γηα λα 

απνθηήζεηο κηα γεληθεπκέλε άπνςε ηεο πεξηνρήο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

σήμα 11: Δύξεζε ζέζεο κε ππμίδα θαη ράξηε α. Μέηξεζε αδηκνπζίνπ κε ππμίδα (τάρηης Γ.Τ..), β. 

Υάξαμε ζην ράξηε αληίζηξνθνπ αδηκνύζηνπ ράξηεο (Γ.Τ..), γ. Σξηζδηάζηαηε απεηθόληζε (δορσθορική 

εικόνα google earth) 

 
1

2

 
2

3

α β 

γ 



 

2. Μεηεωπολογία 

Μπνξνύκε λα πξνβιέςνπκε ηνλ θαηξό κε εκπεηξηθνύο ηξόπνπο, αιιά ζε θακηά 

πεξίπησζε δελ ζα είλαη αθξηβήο θαη νινθιεξσκέλε ε πξόβιεςε απηή. αθώο ε 

θαιύηεξε κέζνδνο γηα λα κάζνπκε ηνλ θαηξό, είλαη ηα κεηεσξνινγηθά δειηία πνπ 

εθδίδνπλ νη αξκόδηεο  ππεξεζίεο.  

Κάπνηα ζεκάδηα πνπ ζα καο βνεζήζνπλ λα εθηηκήζνπκε ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο 

βξίζθνληαη ζην ρξώκα ηνπ νπξαλνύ, ζηε κνξθή θαη ζην ρξώκα ησλ ζύλλεθσλ ζε 

ζπλδπαζκό κε ηε ζεξκνθξαζία θαη ηε βνήζεηα ησλ πνπιηώλ, θ.α. 

Έηζη αλ παξαηεξήζνπκε: 

Σν ρξώκα ηνπ νπξαλνύ 

o λα είλαη θόθθηλν θαηά ηελ δύζε ηνπ ήιηνπ, ζεκαίλεη όηη ηελ επόκελε 

κέξα ζα έρεη θαινθαηξία 

o λα είλαη θόθθηλν θαηά ηελ αλαηνιή ηνπ ειίνπ, ζεκαίλεη όηη κάιινλ 

έξρεηαη βξνρή 

Σα ζύλλεθα 

o λα θαηεβαίλνπλ πξνο ηνπο πξόπνδεο ηνπ βνπλνύ, ζεκαίλεη όηη ζα βξέμεη 

o λα ηξέρνπλ κε αληίζεηε θαηεύζπλζε από απηή ηνπ αέξα, ζεκαίλεη όηη ζα 

έρνπκε θαηαηγίδα 

o λα θηλνύληαη κε ηαρύηεηα, ελώ βξίζθνληαη ςειά, ζεκαίλεη βξνρή 

Σα αζηέξηα 

o λα θαίλνληαη ην βξάδπ θαζαξά θαη πνιιά, ζεκαίλεη όηη ηελ επόκελε 

κέξα ζα έρεη θαιό θαηξό 

o λα θαίλνληαη ην βξάδπ ζακπά ή θαη θαζόινπ, ζα έρεη άζρεκν θαηξό 

Σα δώα 

o ηα πνπιηά λα πεηνύλ ρακειά ή λα θάζνληαη ζην εζσηεξηθό κέξνο 

θιαδηώλ ησλ δέληξσλ, ζεκαίλεη όηη έξρεηαη θαθνθαηξία 

Γηάθνξα 

o έλα ζηεθάλη γύξσ από ηνλ ήιην ή ηε ζειήλε, ζεκαίλεη όηη ζα βξέμεη ή ζα 

ρηνλίζεη 

 



 

σήμα 12: Σα ζύλλεθα cirrus δείρλνπλ θαινθαηξία 

 

 

 

 

 

 

 

σήμα 13: Σα ζύλλεθα Nibostratus είλαη καύξα θαη βαξηά ζύλλεθα βξνρήο. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

σήμα 14: Σα ζύλλεθα cumulonimbus ζρεκαηίδνπλ θαηαηγίδα κε αζηξαπέο θαη βξνληέο  



3. Οπεινή διάζωζη 

Αηομικόρ εξοπλιζμόρ 

Ο Γηαζώζηεο ζα πξέπεη λα θξνληίδεη ώζηε ηα πόδηα ηνπ λα είλαη πάληνηε 

ζηεγλά θαη δεζηά. Θα πξέπεη ινηπόλ λα θνξάεη κάιιηλεο θάιηζεο πνπ  απνξξνθνύλ 

θαη ηνλ ηδξώηα θαη αδηάβξνρα κπνηάθηα ηα νπνία ζα ηνπ επηηξέπνπλ λα θηλείηαη θαη λα 

πεξπαηάεη κε άλεζε ζηηο ηδηαίηεξεο νξεηλέο ζπλζήθεο (ρσκάηηλνη δξόκνη, βξαρώδε 

εδάθε, θιίζεηο πνηάκηα θιπ). 

Δπίζεο ν Γηαζώζηεο ζα πξέπεη λα θξνληίδεη ώζηε θαη ην ζώκα ηνπ λα είλαη 

ζηεγλό θαη δεζηό. Γη απηό πξνηείλεηαη ε ρξήζε ηζνζεξκηθώλ εζσξνύρσλ ηα νπνία 

θαηαζθεπάδνληαη από πδξόθνβν ζπλζεηηθό ύθαζκα θαη απνκαθξύλνπλ ηελ πγξαζία 

ηνπ ηδξώηα από ην ζώκα.  

Σέινο πξνηείλεηαη θαη ε ρξήζε αδηάβξνρνπ αληηαλεκηθνύ κπνπθάλ γηα 

πξνζηαζία από ην θξύν θαη ηε βξνρή ή ην ρηόλη. 

Υξήζηκν είλαη ν δηαζώζηεο λα έρεη αλά πάζα ζηηγκή καδί ηνπ κία αηνκηθή 

αινπκηλνθνπβέξηα έηνηκε γηα ρξήζε αλ παξαζηεί αλάγθε. 

 

 

 

σήμα 15: Η δηάζσζε ζην βνπλό έρεη πνιιέο απαηηήζεηο θαη ν αηνκηθόο εμνπιηζκόο είλαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθόο 

 

Δπίζεο ν δηαζώζηεο ζα πξέπεη λα κεξηκλήζεη γηα θσηηζηηθά κέζα. Σνπιάρηζηνλ 

δύν αλεμάξηεηεο πεγέο θσηόο θαη εθεδξηθέο κπαηαξίεο. Αλ ραιάζεη ν έλαο θαθόο λα 

ρξεζηκνπνηεζεί  ν άιινο. Πξνηείλεηαη ν έλαο ηνπιάρηζηνλ λα είλαη  θαθόο θεθαιήο.  



ηνλ απαξαίηεην αηνκηθό εμνπιηζκό ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη γάληηα, ζθνύθνο 

θαη θαζθόι (νξεηβαηηθά buff) γηα  πξνθύιαμε από ην θξύν. Μεγάιν κέξνο  

ζεξκόηεηαο ηνπ ζώκαηνο ράλεηαη από ην θεθάιη . Πξνθπιάζζνληαο ην θεθάιη θαη ην 

ιαηκό κπνξνύκε λα εκπνδίζνπκε ηε δηαθπγή ζεξκόηεηαο από ην ζώκα καο κέρξη θαη 

80%. 

Σέινο απαξαίηεην γηα απηνύο πνπ ζα επηρεηξήζνπλ ζρνηλνδηάζσζε είλαη  ην 

νξεηβαηηθό θξάλνο. Πξόθεηηαη γηα θξάλε θαηαζθεπαζκέλα από πηζηνπνηεκέλα πιηθά 

από ηελ UIAA (Union of International Alpinists Association) θαη όια θέξνπλ 

πηζηνπνίεζε CE. Δίλαη ειαθξηά, ζηαζεξά, βνιηθά θαη ηδηαίηεξα αλζεθηηθά. 

ε έλα κηθξό νξεηβαηηθό ζάθν (20-30 ιίηξσλ) κπνξνύκε λα βάινπκε θαη έλα 

δεύηεξν δεπγάξη θάιηζεο ή κηα κάιιηλε κπινύδα, αληηειηαθό, ηελ αινπκηλνθνπβέξηα, 

ην αληηαλεκηθό καο, ηνπο θαθνύο, ζθπξίρηξα, ην παγνύξη κε λεξό θαη ζλαθο. 

 

 

σήμα 16: ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ηεο νξεηλήο δηάζσζεο, νη δηαζώζηεο δέλνληαη κεηαμύ ηνπο, κέζα 

από ηηο θαθνπρίεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ομαδικόρ εξοπλιζμόρ 

ηα νκαδηθά πιηθά ζπγθαηαιέγνληαη, ην θαξκαθείν, ηα ζρνηληά, νη ηκάληεο, ηα 

θνξδνλέηα, νη θξίθνη, νη ηξνραιίεο, ην θνξείν (ηύπνπ basket) θαη νη δώλεο.  

ηελ δηάζσζε ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε θπξίσο ζηαηηθό ζπειαηνινγηθό ζρνηλί. Σν 

θνξείν θαη ην ζύκα, ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην ζρνηλί ππό ζπλερή ηάζε πνιιέο θνξέο 

θαη θαη΄επαλάιεςε, επνκέλσο ππάξρεη αλάγθε γηα απμεκέλε αληνρή. Η αλάβαζε θαη 

ε θαηάβαζε ελόο θνξείνπ, ή ελόο ζύκαηνο κε ην δηαζώζηε, πάλσ ζην ζρνηλί 

πξνθαιεί ηαιάλησζε ε νπνία ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε ινγηθά πιαίζηα. Δπηπιένλ ηα 

ζηαηηθά ζρνηληά αληέρνπλ κεγαιύηεξα ζηαηηθά θνξηία από ηα δπλακηθά αλαξξηρεηηθά 

ζρνηληά. Σα δπλακηθά αλαξξηρεηηθά ζρνηληά απνξξίπηνληαη, αθνύ ε ζηαηηθή 

επηκήθπλζε είλαη κεγαιύηεξε από 10%. Απηό ζεκαίλεη όηη ζε έλα γθξεκό 100 κέηξσλ 

βάζνπο ε ηαιάλησζε ηνπ ζρνηληνύ ζα ήηαλ 20 κέηξα ηνπιάρηζηνλ. Μνλαδηθή ρξήζε 

απηώλ ζηε δηάζσζε ζα ήηαλ γηα λα θηάζνπκε γξήγνξα θαηά ηελ θαηάβαζε πξνο ην 

ζύκα. Η αληίζηνηρε ηαιάλησζε ησλ ζπειαηνινγηθώλ ζηαηηθώλ ζρνηληώλ είλαη κόιηο 

ηεο ηάμεο ηνπ 3%. 

Σα ζπειαηνινγηθά ζρνηληά είλαη ζπλήζσο άζπξνπ ρξώκαηνο, ώζηε λα 

μερσξίδνπλ από ηα αλαξξηρεηηθά. Μπνξνύλ λα ζεθώζνπλ ηνπιάρηζηνλ 2-2500kg. 

Απνηεινύληαη από ηελ θάιηζα, ην εμσηεξηθό κέξνο δειαδή θαη ηελ ςίρα ή ππξήλα, ην 

εζσηεξηθό κέξνο. Σν 50 – 70% πεξίπνπ ηεο αληνρήο ηνπ ζρνηληνύ νθείιεηαη ζηελ 

ςίρα. Σα πάρε ησλ ζρνηληώλ θπκαίλνληαη από 8mm έσο 12 mm. ηελ δηάζσζε ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνπιάρηζηνλ 10,5  - 11 mm ζρνηλί γηα λα κελ γιηζηξάεη ζηα πιηθά 

καο θαη λα έρεη κεγαιύηεξε αληνρή ζε ηξηβέο. 

 

 

σήμα 17: πειαηνινγηθό ζηαηηθό ζρνηλί θαη αλαξξηρεηηθό δπλακηθό 

 



Σν δηαζσζηηθό ζρνηλί είλαη πνιύ ζεκαληηθό αθνύ από απηό ζα θξεκαζηεί ην 

θνξείν, ην ζύκα θαη ν δηαζώζηεο. Δπνκέλσο πξέπεη λα ηα ζπληεξνύκε  λα ηα 

απνζεθεύνπκε θαη λα ηα ρξεζηκνπνηνύκε ζσζηά. Γη’ απηό πνηέ δελ ηα παηάκε, κεηά 

από θάζε ρξήζε ηα πιέλνπκε κε εηδηθό βνπξηζάθη, δελ ηα αθήλνπκε εθηεζεηκέλα ζηνλ 

ήιην θαη ηα απνζεθεύνπκε ζε δξνζεξό ζθνηεηλό κέξνο. 

Γηα θπζηθά δεζίκαηα θαη θαηά ηηο θαηαζθεπέο θάπνησλ δηαζσζηηθώλ ηερληθώλ 

ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηκάληεο θαη θνξδνλέηα. Ικάληεο ππάξρνπλ  ξακκέλνη θαη ηνπ 

κέηξνπ. Σα θνξδνλέηα είλαη ζηαηηθά ζρνηληά 5-6  mm. Η αληνρή ηνπο είλαη ζπλήζσο 

800 – 1000 kg. 

Οη θξίθνη είλαη ζηδεξέληνη ή αινπκηλέληνη. Οη ζηδεξέληνη έρνπλ κεγαιύηεξε αληνρή 

ζε ρηππήκαηα. Οη αινπκηλέληνη είλαη πην ειαθξηνί θαη αθξηβόηεξνη. Σνπο δηαθξίλνπκε 

ζε απινύο θαη αζθαιείαο, ελώ ππάξρνπλ θαη νη απηαζθαιηδόκελνη πνπ θιεηδώλνπλ 

απηόκαηα όηαλ θιείζεη ε πύιε ηνπο. 

 

 

σήμα 18: Κξίθνο απιόο, αζθαιείαο θαη απηαζθαιηδόκελνο  

 

 Όζνλ αθνξά ην ζρήκα ηνπο δηαθξίλνληαη ζε νβάι, ζρήκαηνο αριαδηνύ, 

ζρήκαηνο D θαη αζύκκεηξνη. Οη νβάι θξίθνη ζπλεξγάδνληαη πνιύ θαιά κε ηηο 

ηξνραιίεο, ηα θαξακπίλεξ ζρήκαηνο αριαδηνύ δηεπθνιύλνπλ ηελ αγθίζηξσζε ηνπο ζε 

θνξεία, ξειέ θ.α. ελώ ην ζρήκα θαη ην κέγεζνο ηνπ D – θξίθνπ ην θαζηζηά ηδαληθό γηα 

ηηο πεξηζζόηεξεο ρξήζεηο, πξνζθέξνληαο πεξηζζόηεξν ρώξν κέζα ζην θαξακπίλεξ. 

Η αζύκκεηξε κνξθή ηνπ θαξακπίλεξ επηηξέπεη έλα επξύ άλνηγκα πύιεο. 

 



 

σήμα 19: Κξίθνη νβάι, ζρήκαηνο αριαδηνύ, D θαη αζύκκεηξνο (www.petzl.com) 

 

Οη ηξνραιίεο είλαη ζπζηήκαηα από ξάνπια ζηα νπνία πεξληέηαη ην ζρνηλί ώζηε 

λα ειαρηζηνπνηνύληαη νη ηξηβέο θαηά ηελ θίλεζε ηνπο. Υξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ 

αιιαγή ηεο θαηεύζπλζεο θίλεζεο ησλ ζρνηληώλ θαη γηα ηε δεκηνπξγία πνιύζπαζησλ. 

Έηζη κπνξνύκε κε κεγαιύηεξε επθνιία  λα ηξαβήμνπκε ή λα ζεθώζνπκε έλα βάξνο. 

Η αληνρή θάζε ηξνραιίαο αλαγξάθεηαη πάλσ ηεο. 

 

 

σήμα 20: Γηάθνξεο ηξνραιίεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη θαηά ηε δηάζσζε (www.petzl.com) 

 

Όπσο θαη ζηα ζρνηληά έηζη θαη κε ηηο δώλεο έρνπκε δύν εηδώλ. Σηο 

ζπειαηνινγηθέο θαη ηηο αλαξξηρεηηθέο. Καη εδώ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηηο 

ζπειαηνινγηθέο. Η ζπειαηνινγηθή δώλε «πηάλεη» ρακειά ζηε βνπβσληθή ρώξα ώζηε 

λα θεξδίδνπκε θαη ηνλ πόλην ζην αλέβαζκα, ελώ ε αλαξξηρεηηθή από ηελ θνηιηαθή 

ρώξα έηζη ώζηε ζε πεξίπησζε πηώζεο λα κελ βξεζνύκε κε ην θεθάιη θάησ. 

Καλνληθά ε δώλε ζεσξείηαη  αηνκηθό πιηθό, αιιά εμ’αηηίαο ηεο αθξηβήο ηεο ηηκήο, αιιά 

θαη ησλ πιηθώλ πνπ ηε ζπλνδεύνπλ ηελ ζπκπεξηιακβάλνπκε  ζηα νκαδηθά. Μηα 



ζπειαηνινγηθή δώλε έρεη δηάθνξα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ θαηά ηελ αλάβαζε 

θαη ηελ θαηάβαζε (θαηαβαηήξαο, θξέλν ρεηξόο, θξέλν ζηήζνπο, ιαληέξεο θ.α.). 

 

 

σήμα 21: πειαηνινγηθή θαη αλαξξερεηηθή δώλε (www.petzl.com) 

 

 

σήμα 22: Τιηθά – θξέλα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη θαηά ηελ αλάβαζε (www.petzl.com) 

 

 

σήμα 23: πειαηνινγηθά θαη αλαξξερεηηθά πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη θαηά ηελ θαηάβαζε 

(www.petzl.com) 

 

 

http://www.petzl.com/


Κόμποι 

Γεληθά ππάξρνπλ πνιινί θόκπνη πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηε 

δηάζσζε. Όζν έλαο δηαζώζηεο εθπαηδεύεηαη θαη εμεηδηθεύεηαη ζηηο δηάθνξεο ηερληθέο 

ζρνηλνδηάζσζεο ηόζν πεξηζζόηεξνπο θόκπνπο ζα πξέπεη λα γλσξίδεη.  

Η αληνρή ηνπ ζρνηληνύ κεηώλεηαη ζεκαληηθά ζηα ζεκεία πνπ ζρεκαηίδνληαη 

γσλίεο ζην ζρνηλί. Σέηνηα ζεκεία είλαη νη θξίθνη, νη θαηαβαηήξεο αιιά θαη νη θόκπνη. 

Απηό νθείιεηαη ζην όηη  νη ίλεο ζηα ζεκεία πνπ δηπιώλεη ην ζρνηλί δελ παίξλνπλ 

νκνηόκνξθα όιεο ηελ ίδηα ηάζε. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη ίλεο πνπ βξίζθνληαη ζηελ 

εμσηεξηθή κεξηά ηεο γσλίαο ηνπ ζρνηληνύ ηεληώλνληαη θαη θνξηίδνληαη πεξηζζόηεξν 

από απηέο πνπ βξίζθνληαη ζηελ εζσηεξηθή κεξηά. Απηό έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα 

θνπνύλ πξώηα νη εμσηεξηθέο ίλεο ηεο γσλίαο, ην ζρνηλί λα αδπλαηίζεη ζην ζεκείν 

απηό θαη αθνινύζσο λα θνπνύλ θαη νη ππόινηπεο ίλεο. 

Δπνκέλσο θξίλεηαη ζεκαληηθό λα ρξεζηκνπνηνύκε θόκπνπο κε πξννδεπηηθέο 

θακπύιεο, κε κεησκέλεο δειαδή θακπύιεο ηεο γσλίαο ζην ζρνηλί, έηζη ώζηε νη 

εμσηεξηθέο ίλεο λα ηεληώλνληαη ιηγόηεξν ζε ζρέζε κε ηα εζσηεξηθέο. Άξα  λα 

κεηώλεηαη θαη ν θίλδπλνο λα θνπνύλ νη ίλεο ζην ζεκείν απηό. 

εκαληηθό ξόιν παίδεη θαη ην ζσζηό δέζηκν ηνπ θόκπνπ, αθνύ αλ δελ 

θαηαζθεπαζηεί ζσζηά ν θόκπνο κπνξεί λα κεησζεί ε αληνρή ηνπ θαηά 8%. 

πκπεξαζκαηηθά κπνξνύλε λα πνύκε όηη ν θόκπνο πξέπεη λα είλαη εύθνινο 

ζην δέζηκν, αζθαιήο δειαδή λα κελ ιύλεηαη κόλνο ηνπ, λα αλαγλσξίδεηαη εύθνια, λα 

ιύλεηαη εύθνια αθόκε θαη αλ έρεη δερζεί ηζρπξή ηάζε θαη λα έρεη κεγάιε αληνρή. 

Πξνηεηλόκελνη θόκπνη πνπ ζα ήηαλ θαιό λα γλσξίδεη ν δηαζώζηεο είλαη ην 

νρηάξη,ην δηπιό νρηάξη, ε ςαιηδηά, ε κηζή ςαιηδηά, ν κνπιαξόθνκπνο, ε πεηαινύδα, ν 

ςαξόθνκπνο, ν θόκπνο ηκάληα θαη ην alouette. 

Σν νρηάξη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ αξρή ηνπ ζρνηληνύ γηα αζθάιηζε 

γύξσ από θάπνην αληηθείκελν π.ρ. θνξκόο δέληξνπ, ζηε κέζε ηνπ ζρνηληνύ θαη γηα 

ηελ έλσζε δύν ζρνηληώλ. Γηα λα πεξάζνπκε ην ζρνηλί γύξσ από έλα ζηαζεξό ζεκείν, 

θαηαζθεπάδνπκε έλα απιό νρηάξη ηόζν καθξηά από ηελ άθξε ηνπ ζρνηληνύ όζν 

ρνληξό είλαη ην αληηθείκελν, ηπιίγνπκε ην ζρνηλί γύξσ από απηό ην αληηθείκελν θαη 

μαλαπεξλάκε ην ζρνηλί από ηελ άθξε ηνπ κέζα ζην νρηάξη κε ηελ αληίζεηε θνξά. 

Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζηελ κέζε ηνπ ζρνηληνύ. 



 

σήμα 24: α. απιό νρηάξη, β. Ορηάξη ζηε κέζε ηνπ ζρνηληνύ θαη γ. έλσζε ζρνηληώλ κε νρηάξη 

 

 

 

Η νξεηλή Γηάζσζε ιόγσ ηεο κνξθνινγίαο  θαη ησλ ηδηαίηεξσλ ζπλζεθώλ πνπ 

επηθξαηνύλ ζην βνπλό απνηειεί κηα από ηηο δπζθνιόηεξεο θαη πην επηθίλδπλεο 

εμεηδηθεύζεηο δηάζσζεο. Γηα λα γίλεη θάπνηνο νξεηλόο Γηαζώζηεο ζα πξέπεη λα 

εθπαηδεπηεί επαξθώο θαη  θαηάιιεια ζε όιεο ηηο δεμηόηεηεο θαη ηερληθέο δηάζσζεο 

ζην βνπλό  θαη λα πηζηνπνηεζεί σο ηέηνηνο. 

Όια ηα πξναλαθεξζέληα ζην  παξόλ εγρεηξίδην απνηεινύλ  βαζηθέο γλώζεηο ησλ 

ζπλζεθώλ βνπλνύ θαη πεξηγξαθή ρξήζηκσλ δεμηνηήησλ γηα νπνηνλδήπνηε βξεζεί ζε 

απηό θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ ζα πξέπεη λα ζπγρένληαη κε ηελ εθπαίδεπζε 

δεμηνηήησλ νξεηλήο δηάζσζεο ε νπνία θαη δελ απνηειεί εθπαηδεπηηθό αληηθείκελν ηεο 

ρνιήο ακαξεηηώλ θαη Γηαζσζηώλ. 

α
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