ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ

ΚΟΥΤΑΚΙ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ
Μια συλλογή επιβίωσης που μεταφέρεται εύκολα και διαθέτει άμεση και εύκολη πρόσβαση σε όλα τα
περιεχόμενα της. Η θήκη είναι κατασκευασμένη από υφαντό nylon ή απλά είναι ένα τενεκεδένιο κουτάκι.
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Πυξίδα
Μαχαίρι (σταθερο) / λάμα / σουγιάς (σπαστος)
Κυάλια
Σπίρτα (αδιάβροχα)
Παστίλιες αποστείρωσης νερού ‐ Χαλαζόνη
Σύρμα (χάλκινο)
Σπάγκο
Κερί
Σπινθηριστής (για άναμα φωτιάς)
Νυστέρι
Σφυρίχτρα
Συλλογή ραψίματος
Παραμάνες
Βελόνες
Τσιμπιδάκι για τα φρύδια
Πριόνι τσέπης (σύρμα)
Καθρέπτη σημάτων
Μεγεθυντικό φακό
Κορδόνι nylon/μισινέζα
Αγκίστρια / Σύνδεσμοι / Βαρίδια / Φελλοί
Πετονιά
Σακούλα νερού ή προφυλακτικά ή polybag
Κουβέρτα αλουμινίου
Μικρό τετράδιο ή μπλοκ και μολύβι
Ατομικό φαρμακείο. Όλα τα υγρά σε πολύ μικρά πλαστικά φιαλίδια. Τα χάπια μια «σελίδα» ή σε
σακκουλάκι με ετικέτα. Πρέπει να περιέχει :
i.
Μικρό ψαλίδι
ii.
Μικρό ρολό λευκοπλάστ
iii.
Βαμβάκι
iv.
Hansaplast
v.
Γάζες αποστειρωμένες
vi.
Μαντηλάκια αποστείρωσης πληγής
vii.
Αντισηπτικό / Αντισηπτικά μαντηλάκια
viii.
Αναλγητικά/Αντιφλεγμονώδη
ix.
Αντιβιωτικά/Αντιπυρετικά
x.
Αποστειρωμένα χαρτομάντηλα
xi.
Επιδέσμους
xii.
Χειρουργικά γάντια
xiii.
Επιθέματα αλκοολούχα
xiv.
Μαντηλάκια αμμωνίας
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Αποστειρωμένη γάζα
Επίδεσμος 5m x 5cm
Αιμοστατικό λάστιχο
Σύριγγες 5ml
Μαντηλάκια αμμωνίας
Κομπρέσα
Ελαστικός επίδεσμος
Επίδεσμος δίχτυ
Τσιμπιδάκια
Παγοκύστη
Ασπιρίνες
Αμμωνία
Μπατονέτες
Σπαθόλαδο

Επιπλέον μπορούμε να έχουμε :
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Οξυζενέ (αλλαγή κάθε μήνα γιατί χάνει τις ιδιότητές του)
BETADINE
Αλοιφή για εγκαύματα (FISSAN)
ΒEPANTHEN για συγκάμματα
ΒUSCOPAN (κωλικοί)
PANADOL ΕΧΤΡΑ (πυρετός –πονοκέφαλοι)
Χάπια αλατιού για αναπλήρωση αλατιού σε πορείες, ειδικά το καλοκαίρι (κράμπες,
ζαλάδες, τάση για εμετό)
ALMORA 3‐4 φακελλάκια για αναπλήρωση αλάτων‐ιχνοστοιχείων‐ηλεκτρολυτών του
σώματος (σε παρατεταμμένους εμετούς‐διάρροιες, παρατεταμμένη χρήση λυωμένου
χιονιού ως πόσιμου, κεραυνοπληξία)
Οινόπνευμα
Θερμόμετρο

Επιπλέον μπορούμε να προσθέσουμε :
1. Σχοινί τουλάχιστον 5 μέτρα, Νο 5 ή 6
2. Αρτάνι
3. Γάντια εργασίας : για φωτιά/μαγείρεμα, κοπή ξύλων, καθάρισμα κλεισμένου μονοπατιού, διάσωση
με σκοινί κ.λ.π.
4. Πολυεργαλείο
5. Παραφίνη για προσάναμμα ή 3‐4 πλακίδια σε νάϋλον / σαμπρέλα
6. Φακός. Τις μπαταρίες αφήστε τες μέσα, αλλά τη μία ανεστραμμένη. Ο φακός κεφαλής είναι πιό
ακριβός, αλλά αφήνει ελεύθερα τα χέρια σας.
7. Φίλτρα καφέ (για φιλτράρισμα νερού)
8. Μασέτα ή τσεκούρι
9. Πτυσσόμενο φτυάρι

Μπατόν

Σάκος πλάτης
Από 55 lt έως 80 lt. Αναλόγως την σωματική σας δύναμη.

Υπνόσακος
Πρέπει να είναι τουλάχιστον μέχρι ‐8‐10Ο.

Ορειβατικά παπούτσια

Σετ φαγητού

Πετσέτες

ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Οδοντόπαστα, οδοντόβουρτσα, σαπούνι, πετσέτα και χαρτί υγείας είναι τα περισσότερα που θα
χρειαστείτε για την ατομική σας καθαριότητα στο βουνό. Εάν πρόκειται να περπατήσετε σε χιόνια μην
ξεχάσετε να πάρετε επίσης ένα κουτάκι κρέμα NIVEA (ή κάτι παρόμοιο) και ένα LIPOSAN. Θα σας είναι πολύ
χρησιμα για να μην καεί το δέρμα του προσώπου σας και να μη σκάσουν τα χείλη σας από τον ήλιο (αν έχει
ήλιο). Χρήσιμο μπορεί να σας φανεί και ένα ουδέτερο κολλύριο σε μια μακρά πορεία με δυνατό αέρα που
σηκώνει σκόνη.

ΓΥΑΛΙΑ
Όταν περπατάτε σε χιονισμένο έδαφος και ο ήλιος είναι πολύ έντονος τότε μπορεί να αντιμετωπίσετε
σοβαρά προβλήματα με τα μάτια σας εξαιτίας της αντανάκλασης του ηλίου στην επιφάνεια του χιονιού.
Για το λόγο αυτό θα πρέπει να προστατεύσετε τα μάτια σας με ένα ζευγάρι γυαλιά. Τα ειδικά ορειβατικά
γυαλιά δεν αφήνουν την υπεριώδη ακτινοβολία να φτάσει στα μάτια.

ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ
Τα μονοπάτια του κάθε βουνού, εκτός από εκείνα των μεγάλων διαδρομών, χαρακτηρίζονται ανάλογα με τη
σπουδαιότητά τους (κύρια ή όχι) με ένα χρώμα και ένα γεωμετρικό σχήμα, τετράγωνο τα κύριας σημασίας
και τρίγωνο τα δευτερεύοντα, ενώ αν είναι αρκετά τα δευτερεύοντα χρησιμοποιούνται ακόμα ο κύκλος και
το ορθογώνιο. Κύριο χρώμα είναι το κόκκινο και μετά το κίτρινο, ενώ ακολουθούν, ανάλογα της
σπουδαιότητας και του πλήθους των μονοπατιών το πράσινο, το μπλε, το πορτοκαλί και το μωβ.

Τα χαρακτηριζόμενα μονοπάτια μεγάλων διαδρομών (εθνικά μονοπάτια) ή μεγάλων αποστάσεων
(ευρωπαϊκά μονοπάτια) χρησιμοποιούν το σχήμα του ρόμβου και χρώμα το βαθύ κόκκινο σε άσπρη
τετράγωνη βάση. Μέσα στο ρόμβο γράφεται ο αριθμός του μονοπατιού. Η αρίθμηση των μονοπατιών

μεγάλων διαδρομών κυμαίνεται από 01‐10 για τη Βόρειο Ελλάδα
και τη Θεσσαλία, 11‐19 για τη Δυτική Ελλάδα και τη Φωκίδα, 21‐29
για την Κεντρική Ελλάδα και την Εύβοια, 31‐39 για την
Πελοπόννησο και 41‐49 για την Κρήτη. Για τα ευρωπαϊκά
μονοπάτια χρησιμοποιούνται τα σύμβολα Ε4, Ε6.
Όλες οι πινακίδες που χρησιμοποιούνται για τη σήμανση των
μονοπατιών βάφονται με βαθύ κίτρινο ανακλαστικό χρώμα. Τα
γράμματα και τα διάφορα σύμβολα στις πινακίδες (σταθμοί, καταφύγια, ξενώνες, καταστήματα,
ερημοκκλήσια, αξιοθέατα κ.ά.) βάφονται με μαύρο χρώμα ή με βαθύ
λαδί. Εξαίρεση γίνεται στις πινακίδες που το χαρακτηρισμένο
μονοπάτι έχει κίτρινο χρώμα. Τότε στην πινακίδα θα μπει γύρω από
το σύμβολο μία άσπρη λωρίδα.
Το σημάδεμα των μονοπατιών με το χρώμα τους γίνεται στους
κορμούς των δέντρων ή σε βράχια αν δεν υπάρχουν δέντρα. Τα
σήματα είναι πολύ ευδιάκριτα αν γίνουν πάνω σε άσπρο φόντο
(τετράγωνο σχήμα 15×15 εκ.). Ιδιαίτερα αυτό επιβάλλεται όταν το
διακριτικό χρώμα του μονοπατιού είναι το κίτρινο. Για το λόγο αυτό
πρέπει όλα τα σημεία που θα μπουν τα σήματα, κορμοί δέντρων ή
βράχια, να βαφτούν, όταν θα είναι στεγνά από υγρασία, με άσπρο
ανθεκτικό χρώμα και σε μεγαλύτερη διάσταση από το σήμα, μία
εβδομάδα πριν, ή όταν το πρώτο χρώμα έχει στεγνώσει αρκετά.
Τα χρώματα που χρησιμοποιούμε στη σήμανση των μονοπατιών
πρέπει να αντέχουν στις
σκληρές καιρικές συνθήκες των βουνών. Πιο κατάλληλα ως τώρα
έχουν αποδειχθεί τα χρώματα βαφής των αυτοκινήτων. Εάν
χρησιμοποιηθούν ανακλαστικά χρώματα, επειδή η βροχή βαθμιαία
τα σβήνει, πρέπει όταν το χρώμα στεγνώσει καλά, να περαστεί από
πάνω ένα στρώμα διαφανές ακρυλικό.
Μεταλλικά σήματα μιας όψης καρφώνουμε σε δέντρα που
βρίσκονται δίπλα στο μονοπάτι, το δασικό ή ημιονικό δρόμο και
κάθετα στον άξονα πορείας, ώστε να φαίνονται από μακριά. Εάν δεν
είναι δυνατή η τοποθέτηση των σημάτων σε δέντρα, τότε
τοποθετούμε σε βάσεις από τσιμέντο χαμηλούς στύλους 1μ. ή 1.20μ.
με σήματα διπλής όψης. Η απόσταση των σημάτων αυτών μπορεί να
φθάσει και τα 250‐300μ., ανάλογα με τις συνθήκες. Πρέπει ο
πεζοπόρος να έχει πάντα τη βεβαιότητα ότι βαδίζει στο σωστό
μονοπάτι, ακόμα και εάν δεν υπάρχει κίνδυνος να χαθεί.

Στις διασταυρώσεις και διακλαδώσεις προσέχουμε ιδιαίτερα
να μπουν τα σωστά σήματα, ώστε ο πεζοπόρος να είναι
βέβαιος ότι ακολουθεί το σωστό δρόμο. Σε περιοχές όπου το
μονοπάτι είναι δυσδιάκριτο η σηματοδότηση πρέπει να είναι
πυκνή, ακόμα και κάθε 3 ή 5μ. Πάντοτε παρεμβάλουμε
σήματα με χρώμα στα μεταλλικά σήματα σε δέντρα. Μετά
από δύο μεταλλικά σήματα ακολουθεί σήμα με χρώμα. Τα
σήματα που καταστρέφονται από κυνηγούς, ή ξυλοκόπους, ή
λόγω ανάπτυξης του δέντρου ή άλλης αιτίας, αντικαθίστανται
από σήματα με χρώμα.
Για να γίνει σήμανση μονοπατιών θα πρέπει να υποβάλλεται
αίτηση στο Δασαρχείο της περιοχής, που θα συνοδεύεται από
χάρτη κλ. 1:50.000, στον οποίο θα έχουν σημειωθεί τα προς
σηματοδότηση μονοπάτια. Επίσης πρέπει να υπάρχει και ένα
σχεδιάγραμμα, χωρίς υψομετρικές καμπύλες, στο οποίο θα
είναι αποτυπωμένα τα μονοπάτια με το διακριτικό τους
χρώμα. Η αίτηση θα συνοδεύεται και από μία περιγραφή της
διαδρομής με όλα τα απαραίτητα στοιχεία που θα
διευκολύνουν όσους σκοπεύουν να περπατήσουν τη
διαδρομή. Η αίτηση με όλα τα σχετικά κοινοποιείται στην Ε.Ο.Ο.Α.

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ
Εφόδια αναγκαία για κάποιον που ασχολείται συστηματικά με την πεζοπορία ή
ορειβασία, είναι ο χάρτης και η πυξίδα. Η συνδυασμένη χρήση αυτών, μας
επιτρέπει την σωστή χάραξη και εκτέλεση μιας διαδρομής.
Ας δούμε όμως πιο αναλυτικά τη χρήση αυτών.
Η πυξίδα αποτελείται ή από ένα δίσκο που φέρει πάνω του ένα βέλος που
συμβολίζει το Βορρά και τα διεθνή γράμματα S που σημαίνει Νότος ( από το
αγγλικό SOUTH ), Ε που σημαίνει Ανατολή ( από το αγγλικό EAST ), και W που
σημαίνει Δύση ( από το αγγλικό WEST ), ή από μία βελόνη κινούμενη σε άξονα όπως
επίσης κινείται και ο δίσκος, πλήν όμως τα στοιχεία που προανέφερα βρίσκονται χαραγμένα στην ακίνητη
βάση της πυξίδας.
΄Αλλοι κατασκευαστές σημειώνουν το Βορρά με το γράμμα Ν (από το αγγλικό NORTH ), άλλοι πάλι με
βέλος.
Η βάση της πυξίδας αποτελείται από ένα κύκλο χαραγμένο
σε 360 μοίρες. Το 0 και το 360 ταυτίζονται με το Βορρά. Υπ'
όψιν όμως άτι όλες οι πυξίδες χειρός, πλην των
γυροσκοπικών που έχουν τα πλοία και τα αεροπλάνα,
δείχνουν τον μαγνητικό και όχι τον πραγματικό γήϊνo
Βορρά.Οπότε χρήση πυξίδας με χάρτη ακριβείας, απαιτεί
την γνώση της αποκλίσεως σε μοίρες του μαγνητικού από
τον πραγματικό Βορρά.
Τέτοιους χάρτες λεπτομερείς, εκδίδει το Υ Ε.Ν. (Υπουργείο
Εμπορικής Ναυτιλίας ) σε συνεργασία με το αντίστοιχο
Βρετανικό Γ.Ε.Ν. το οποίο βγάζει τους πιο αξιόπιστους
χάρτες για χρήση, παγκοσμίως.
Η χρήση τώρα περιλαμβάνει τα εξής βήματα:
1ον τοποθετούμε το χάρτη επί του εδάφους με τα στοιχεία
προσανατολισμού που φέρει ο κάθε χάρτης, ταυτισμένα κατά φορά με τα
πραγματικά. Πάνω στο χάρτη βρίσκουμε το σημείο που βρισκόμαστε, π. χ.
Κοζάνη και έχουμε θέσει για πορεία τη διαδρομή Κοζάνη Πτολεμαίδα.
Βλέπουμε πάνω στο χάρτη άτι η ευθεία που ενώνει τις δύο πόλεις, έχει τη
διεύθυνση 334 μοίρες.
Κρατώντας την πυξίδα στα χέρια μας και θέτοντας εμπρός μας το σημείο
334 (Ο.Δ.) βαδίζουμε προς αυτό ώστε σε κάποιο χρόνο να συναντήσουμε
την Πτολεμαίδα.
Φυσικά αποκλίσεις από την πορεία μας λόγω φυσικών εμποδίων (
χαράδρες, ποτάμια κ.λ.π. ), μπορεί να υπάρξουν, εμείς όμως με γνώμονα
τα προηγούμενα στοιχεία που προαναφέραμε, κάνουμε διόρθωση πορείας και επανερχόμαστε στην ευθεία
που είχαμε χαράξει.
Αυτός είναι ο πιο απλός τρόπος πορείας με χρήση απλών βοηθητικών μέσων.
Τυχαίνει όμως, να μην είμαστε εφοδιασμένοι με χάρτη και πυξίδα.
Τότε αναγκαστικά προσανατολιζόμαστε από διάφορα στοιχεία
φυσικά ή τεχνικά.
Φυσικά στοιχεία είναι η Σελήνη. Αν η Σελήνη ανατείλει πριν από τη
δύση του ήλιου, η λαμπερή της πλευρά είναι προς τα δυτικά.
Αν η Σελήνη φανεί μετά τα μεσάνυχτα, η φωτεινή άκρη είναι προς
τα ανατολικά. Αυτό είναι ευκολονόητο και σημαίνει ότι η Σελήνη
είναι δείγμα κατατοπιστικό της γραμμής ανατολής ‐ δύσης κατά τη
διάρκεια της νύχτας.
Άλλο στοιχείο είναι η κλίση που παρουσιάζουν τα δέντρα προς το
Νότο, δείγμα φυσικής τους προστασίας από τον ψυχρό Βορρά.
Επίσης βρύα ή λειχήνες που φύονται σε μια πλευρά των δέντρων,

μαρτυρούν την έλλειψη ηλιακού φωτός και την ένδειξη σκοτεινής πλευράς δηλαδή του Βορρά.
Οι φωλιές των μυρμηγκιών το ανάχωμά τους είναι υψωμένο προς το Βορρά.
Επίσης όταν φυσά ζεστός αέρας και βρέχει, έχοντας στο πρόσωπά μας κάντρα τη βροχή, βλέπουμε το Νότο.
Στα πολύ ψηλά βράχια, το ανατολικό και το νοτιοδυτικά τμήμα τους, είναι ασπριδερό, ενώ το βορινό
σκούρο με υγρασία.
Τεχνικά στοιχεία είναι τα ιερά των εκκλησιών που βλέπουν πάντα την ανατολή, τα νεκροταφεία όπου ο
επιμέτωπος σταυρός αποτελεί ένδειξη της δύσης και το επιπόδιον του μνήματας δείχνει την ανατολή.
Αυτές είναι οι ενέργειες και οι γνώσεις σε περίπτωση ανάγκης, για να βρούμε την πορεία μας και να
τερματίσουμε τη διαδρομή μας με ασφάλεια και τερματισμό στο σωστό σημείο.

ΠΩΣ ΑΝΑΒΟΥΜΕ ΦΩΤΙΑ
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. Είμαστε πάντοτε προσεκτικοί στο άναμμα της φωτιάς και παίρνουμε όλες τις απαραίτητες
προφυλάξεις.. Όταν λοιπόν μπορείς ν' ανάψεις φωτιά πάρε διπλάσιες προφυλάξεις. Για ατομικό η ομαδικό
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.

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.

Σχ1

Σχ2

Σχ3

Σχ4

Είδη ξύλων
Επέλεξε τα κατάλληλα ξύλα για σωστή καύση και συντήρηση της φωτιάς :
ΕΛΙΑ : Ζωηρή λευκή φλόγα. Πολύ καλή θράκα. Λίγος καπνός.
ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ (ΔΡΥΣ) : Καίγεται αργά. Καλή θράκα.
ΠΟΥΡΝΑΡΙ : Καίγεται αργά. Καλή θράκα.
ΚΑΡΥΔΙΑ : Ζωηρή φλόγα. Καλή θράκα.
ΟΞΥΑ : Καλή φλόγα. Καλή θράκα.

ΙΤΙΑ : Φωτεινή φλόγα: Καίγεται γρήγορα.
ΕΛΑΤΟ : Φωτεινή 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.

Είδη φωτιάς
Όπως Θα δεις παρακάτω υπάρχουν πέντε είδη φωτιάς, όπου την κάθε μια μπορείς να την
xχρησιμοποιήσεις, ανάλογα τον καιρό n ανάλογα αν Θες να μαγειρέψεις n 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.

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 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.

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.

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.
Προσοχή : Όχι φωτιά σε μέρη που απαγορεύεται, όχι φωτιά σε μέρη που φυσάει ο αέρας, όχι φωτιά σε
περιοχές με πολλά ξερά χόρτα ή στάχυα, όχι άναμμα φωτιάς με την βοήθεια εύφλεκτων και πτητικών
υγρών, όπως η βενζίνη, γιατί είναι ανεξέλεγκτη !!!

ΠΩΣ ΒΡΙΣΚΟΥΜΕ ΝΕΡΟ
Φυτά που μας δείχνουν ότι υπάρχει νερό
Όπου είναι λυγαριές ή κόνυζα (ψυλλίστρα), ή ραγάζια, ή καλάμια λεπτά και μαλακά, ή κολλιτσίδα μόνη της
φυτρωμένη, ή τριφύλλι, ή βρύα, ή βούρλα μόνα τους φυτρωμένα, υπάρχει ελπίδα να βρούμε νερό και εκεί
πρέπει να σκάψουμε.
Νερά υπάρχουν όπου φυτρώνουν η αγριάδα, το πεντάνευρο, οι ήλιοι, το βούτημο, οι βάτοι, το
κοντυλόχορτο, ο αγριοδιόσμος, το πολυτρίχι, το νυχάκι, το ξυνολάπαθο, το πολυγόνατο, το βρωμόχορτο,
το χιλιόχορτο, η χαμολεύκα, η κύπερη, ο χαμολειός και το άγριο τριφύλλι. Επίσης το περιπλοκάδι, η
αγριοσυκιά, η αγριοφτελιά, το κοντυλόχορτο και τα χρυσάνθεμα.
Όπου υπάρχουν τα φυτά αυτά σημαίνουν ότι υπάρχει και νερό υπόγειο. Και όπου είναι μαραμένα, τα νερά
είναι κοντά στην επιφάνεια του εδάφους, αδύνατα και όχι διαρκή. Όταν είναι πιο πολλά και χλωρά και τα
νερά είναι βαθειά και διαρκή.
Όταν τα φυτά αυτά είναι πολλά μαζί, πυκνά, χλωρά και θρεμμένα, πολλά θα είναι και τα νερά. Όπου είναι
μαύρη η γη και βαθειά είναι διαρκέστερα και αδρότερα τα νερά.
Και από τα χώματα όσα είναι πολύ λασπερά, έχουνε περισσότερα νερά και ακόμα πιο πολλά όσα χώματα
γλυκίζουν.

Με ποιόν τρόπο δοκιμάζουμε ότι υπάρχει νερό
Σκάβουμε λάκκο στο μέρος που θέλουμε να βρούμε νερό, βάθους ενάμιση μέτρου και φτιάχνουμε ένα
αγγείο από μολύβι σε σχήμα ημισφαιρίου ή παίρνουμε μια χύτρα και την ώρα που βασιλεύει ο ήλιος
αλείφουμε με λάδι το αγγείο που θα έχουμε. Κατόπιν παίρνουμε μαλλί πλυμένο, ξερό και καθαρό μήκους
έως οχτώ εκατοστών του μέτρου και στη μέση του μαλλιού δένουμε ένα μικρό λιθάρι. Το μαλλί το
κολλούμε από το μέσα μέρος του αγγείου με κερί. Έπειτα το βάζουμε αναποδογυρισμένο μέσα στο λάκκο
και προσέχουμε ώστε το μαλλί να κρεμαστεί έως τα μισά του αγγείου όταν θα το γυρίσουμε.
Το αγγείο το σκεπάζουμε με χώμα σε ύψος μισού μέτρου και το αφήνουμε εκεί την νύχτα.
Την αυγή πριν βγει ο ήλιος, ξεσκεπάζουμε το αγγείο και το γυρίζουμε και αν ο τόπος έχει νερό θα βρούμε
και το αγγείο από μέσα ιδρωμένο και το μαλλί γεμάτο νερό. Και αν είναι πολλή η υγρασία ώστε να
βγαίνουν και δάκρυα το νερό το νερό είναι κοντά. Αν όμως φανεί μόνο υγρασία υπάρχει νερό, αλλά είναι
σε βάθος. Αν δεν υπάρχει καθόλου υγρασία πρέπει να δοκιμάσουμε με τον ίδιο τρόπο και σε άλλα μέρη
που πιστεύουμε ότι υπάρχει ελπίδα να βρούμε νερό.
Μερικοί για να καταλάβουν αν υπάρχει νερό χρησιμοποιούν την εξής μέθοδο. Ανοίγουν λάκκο βάζουν ένα
σφουγγάρι στεγνό και το σκεπάζουν με χλωρά φύλλα καλαμιάς ή με άλλο χορτάρι μαλακό και το αφήνουν
εκεί τρεις ώρες. Και αν το σφουγγάρι έχει υγρασία όταν θα το βγάλουν, υπάρχει νερό. Αν όμως είναι ξηρό
δεν υπάρχει καθόλου.

Που αλλού βρίσκουμε νερό
Τα ψηλά βουνά και όσα έχουν πολλές κορυφές, έχουν νερά και κυρίως οι πλαγιές των βουνών που είναι
κατά το βοριά ή κατά το βορειοανατολικό μέρος. Οι πλαγιές που βλέπουν κατά τον βορρά έχουν
περισσότερα νερά από όσες βλέπουν κατά το νοτιά. Και οι πλαγιές που βλέπουν κατά την ανατολή ή κατά
την δύση έχουν νερά όσα και οι βορινές και περισσότερα από τις πλαγιές που είναι γυρισμένες νότια. Και
τα κατάφυτα βουνά έχουν περισσότερα νερά γιατί έχουν ίσκιο.

Επίσης νερά έχει και η μαύρη και παχιά γη και αν ακόμη είναι γεμάτη πέτρες και ιδίως αν έχει πέτρες
μαύρες ή κοκκινωπές. Στους κάμπους που είναι ασπρόχωμα και έχει χαλίκια και ελαφρόπετρα και η όψη
της γης είναι κατάξερη και γυμνή, δεν υπάρχει νερό. Επίσης δεν έχει νερό όπου είναι κεραμιδόχωμα και
όπου η γη διώχνει τα νερά και τις βροχές. Όπου όμως η γη κρατάει το νερό και το ρουφάει υπάρχει
περισσότερη υγρασία.
Επίσης αν ανεβούμε σε ψηλότερο μέρος με τις πρώτες αχτίδες του ηλίου, πριν ασπρίσει η μέρα, κοιτάζουμε
και δούμε να ανεβαίνει ψηλά κάτι σαν καταχνιά, χωρίς να αραιώνετε, υπάρχει ελπίδα να βρούμε νερό.
Παρατηρούμε ακόμα και τα κουνούπια μόλις βγει ο ήλιος και αν πετούν προς τα επάνω και στριφογυρίζουν
σαν το αδράχτι, σημαίνει ότι υπάρχει νερό.
Πρέπει κυρίως να παρατηρεί κανείς από ψηλό μέρος. Κατά το καλοκαίρι , το μεσημέρι που είναι η
ατμόσφαιρα καθαρή και η γη εντελώς ξηρή, στα μέρη που υπάρχει νερό βγαίνει ατμός και φαίνεται σαν
μικρό σύννεφο. Το χειμώνα ο τόπος αυτός έχει καταχνιά, σαν αυτή που υπάρχει στα ποτάμια, στις λίμνες
και στα πηγάδια, όχι όμως τόσο πυκνή, αλλά λεπτή και αραιή.

ΠΩΣ ΒΡΙΣΚΟΥΜΕ ΤΡΟΦΗ
ΤΑ ΦΑΓΩΣΙΜΑ ΧΟΡΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Στην Ελληνική ύπαιθρο υπάρχουν πολλά άγρια χόρτα που τρώγονται. Πολλοί δεν τα γνωρίζουμε εκτός από
ένα δυο είδη, που ίσως έχουμε ψωνίσει για να φτιάξουμε χόρτα ή πίτες. Τα άγρια χόρτα που φυτρώνουν
στους αγρούς είναι ιδιαίτερα πλούσια σε βιταμίνες C, φλαβονοειδή, πολυφαινόλες, Ω‐3 λιπαρά οξέα και σε
α‐λινολενικό οξύ, συστατικά που συνεισφέρουν σημαντικά στην αντιοξειδωτική ικανότητα του οργανισμού.
Θα προσπαθήσω να παρουσιάσω μερικά για την πιο εύκολη αναγνώρισή, την αξιοποίηση και την χρήση
τους.
ΑΓΡΙΟΖΟΧΟΣ (Πικρίθρα, Κουφολάχανο  Urospermum picroides)
Ετήσιο φυτό που φτάνει τα 20‐50 εκατοστά. Το συναντάμε σχεδόν παντού σε
ακαλλιέργητους και καλλιεργημένους τόπους. Το
σχήμα τους και οι διαστάσεις των φύλων του δεν
είναι σχεδόν ποτέ το ίδιο. Τα φύλλα του είναι
σκουροπράσινα οδοντωτά και μακριά με παχύ
κόκκινο μίσχο και κεντρικό νεύρο. Μαζεύεται από
τις αρχές του χειμώνα μέχρι το τέλος της άνοιξης.
Η γεύση τους είναι λίγο πικρή και τρώγονται βραστά με μπόλικο λεμόνι ή μαζί με
αρνί ή κατσίκι.

Μαζεύεται από αρχές φθινοπώρου μέχρι τέλη άνοιξης. Η γεύση του είναι πικρή, απαλύνεται όμως λίγο με
το βράσιμο και την προσθήκη λεμονιού στο σερβίρισμα. Οι αγριοζοχοί, λόγω της ιδιαίτερης γεύσης τους,
προσφέρονται μόνοι τους σε χορτοσαλάτες. Είναι δυνατό να συμμετέχουν με άλλα, γλυκά χόρτα, σε
χορτόπιτες.

ΑΝΤΡΑΚΛΑ (Γλιστρίδα η δροσιστική, τρέβα, χοιροβότανο  Portulaca Oleracia)
Ετήσιο φυτό που φτάνει τα 20 εκατοστά. Το συναντάμε σχεδόν παντού
σε ακαλλιέργητους και καλλιεργημένους τόπους. Πολλαπλασιάζεται
πολύ εύκολα για αυτό θεωρείτε και ζιζάνιο. Τα φύλλα της είναι
σκουρωπά πράσινα, σαρκώδεις και παχιά. Λέγεται ότι αν μασήσεις
μερικά φρέσκα φύλλα και τα βάλεις κάτω από τη γλώσσα σου ξεδιψάς.
Έχει πολύ βιταμίνη C και σίδηρο και μια
διατροφική έρευνα στην Κρήτη έδειξε ότι
η κατανάλωσή της, όπως και η τσουκνίδα
βοηθάει την καρδιά. Μαζεύονται οι τρυφερές κορφές τους από αρχή
καλοκαιριού μέχρι το φθινόπωρο. Τρώγεται κυρίως ωμή σε χωριάτικες
σαλάτες και γίνεται ωραία και μαγειρευτό γιαχνί κατσαρόλας. Γενικά μπορεί
να αντικαταστήσει τα μαρούλια σαν πράσινο λαχανικό, αλλά τρώγεται και
μόνη της σαν σαλάτα με κρεμμύδια και ξύδι.
Οι σπόροι της Γλυστρίδας βγαίνουν αφού ανθίσει πρώτα και είναι
μικροσκοπικοί, μαύρης σχεδόν απόχρωσης. Θα τους δείτε μέσα σε
“κυπελάκια” που θα εμφανιστούν στις άκρες των κλαδιών. Επειδή είναι
μικροσκοπικοί, αν ανοιξουν τα “κυπελάκια” διασκορπίζονται με τον αέρα
πολύ εύκολα οπότε πρέπει να έχετε το νου σας για να προλάβετε τα
κυπελάκια την ώρα που ανοίξουν. Για να συγκεντρώσετε το σπόρο
μπορείτε να πάρετε ένα πιατάκι και να τινάξετε επάνω του τις ακρες των
κλαδιών. Οι σπόροι θα πέσουν μέσα στο πιατάκι σας πολύ εύκολα.
Τα άνθη της γλυστρίδας είναι μικρά και κίτρινα. Αν σκοπεύετε να φάτε την γλυστρίδα καλό είναι να την
μαζεύετε πριν ανθίσει και σποριάσει.
Τους σπόρους της γλυστρίδας μπορείτε να τους φυτέψετε νωρίς την άνοιξη και τα φύλλα της μπορείτε να
τα συλλέγετε ως αργά το φθινόπωρο. Πρακτικά δε χρειάζεται καμία φροντίδα παρά μόνο λίγο νεράκι.
Ωφελιμότητα της Γλυστρίδας
Η γλυστρίδα θεωρείται μια πολύ καλή πηγή Ωμέγα‐3 λιπαρών οξέων που
κατεβάζουν τη χοληστερίνη και αντιοξειδωτικών, όπως και βιταμίνης C,
βιταμίνης D, βιταμίνη Ε, σιδήρου, κ.α. Από την αρχαιότητα θεωρούσαν πως
είχε διουρητική και επουλωτική δράση. Η θερμιδική της αξία είναι
υπερβολικά μικρή μια περιέχει περίπου 15 θερμίδες στα 100 γραμμάρια.

Η γλιστρίδα , γνωστή και ως αντράκλα , είναι ποώδες, μονοετές φυτό, αυτοφυές σε Ευρώπη και Ασία, που
όμως πλέον καλλιεργείται σε ο‐λόκληρο τον κόσμο. Έχει σαρκώδη φύλλα και άνθη κίτρινου χρώματος κατά
δέσμες. Από την αντράκλα χρησιμοποιούνται όλα τα υπέργεια μέρη που συλλέγονται το καλοκαίρι. Έχουν
διαπιστωθεί αντιβιοτικές ιδιότητες και η μεγάλη περιεκτικότη τά της σε ασβέστιο και βιταμίνες. Είναι
αποτελε‐σματική στην αντιμετώπιση των προβλημάτων του ουροποιητικού και του πεπτικού συστήματος,
Είναι διουρητική και ανθελμινθική και ανακουφίζει από τη δυσεντερία, τη γαστρεντερίτιδα και τη δάρροια.
Η αντράκλα χρησιμοποιείται και εξωτερικά σε πλύσεις για την αντιμετώπιση δερματικών πρόβληματων.
Επιβάλλεται προσοχή στη χρήση της κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Τα χρήσιμα μέ‐ρη της αντράκλας (γλιστρίδας) είναι τα υπέργεια. Η
χρήση της έχει ιστορία του‐λάχιστον 2.000 χρόνια πρίν. Πολύτιμο
βότανο για τη θε‐ραπεία των προβλημάτων του ουροποιητικού
καί του πε‐πτικού συστήματος, χρησιμο‐ποιείται παρα πολι στην
κινε‐ζική βοτανοθεραπεία, τη χρησιμοποιούν επίσης ως αντίδοτο
για τα κεντριά της σφήκας καί τα δήγματα των φι‐διών καί ως
καταπραϋντικό του γαστρεντερικού σωλήνα. Ο χυ‐μός καί το
αφέψημα της χρησι‐μοποιούνται για εξωτερικές πλύ‐σεις,
ανακουφίζοντας από τίς δερματικές παθήσεις, ενώ βοη‐θάει καί
στην πτώση του πυρετού.
Δεν υπάρχει περιβόλι που να μην φυτρώνει αυτό το θαυμάσιο χορταρικό, που η περισσότεροι θεωρούν
ζιζάνιο
Απαντάται συχνά κοντά στο νερό και συλλέγετε καθ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού.
Τα παλιά τα χρόνια όποιος είχε πρόβλημα δυσκοιλιότητας έβραζε τη γλιστρίδα, την στράγγιζε και την έπινε
σαν τσάι. Όπως φυσικά κάθε χορταρικό και αυτό βοηθά στην κυκλοφορία του αίματος.
Όλα αυτά ώμος παλιά, γιατί αμφιβάλω αν σήμερα με τον σύγχρονο τρόπο ζωής έχουν κάποια πρακτική
σημασία.
Στην μαγειρική ώμος όποιος έχει έστω και μια φορά στην ζωή του δοκιμάσει είναι σίγουρο πώς θα την
καθιερώσει στο τραπέζι του, γίνεται μια φανταστική σαλάτα που συνοδεύει σχεδόν όλα τα γεύματα είτε
βραστή είτε ωμή.

ΒΛΙΤΟ (βλίστρος γλίντρος βλιταράκι – Amaranth)
Ετήσιο φυτό που φτάνει τα 80 εκατοστά. Το συναντάμε σχεδόν
παντού σε ακαλλιέργητους και καλλιεργημένους τόπους. Αποτελεί
μεγάλο ζιζάνιο στις καλλιέργειες γιατί πολλαπλασιάζεται πολύ
εύκολα και γρήγορα. Ο σπόρος του μπορεί να φυτρώσει και μετά
από δέκα χρόνια. Μαζεύονται οι τρυφερές κορφές τους από αρχή
καλοκαιριού μέχρι το φθινόπωρο. Πρέπει να το κλαδεύουμε συχνά
για να πετάει από τα πλάγια πριν προλάβει να κάνει σπόρους.
Τρώγονται βραστά με ξύδι ή λεμόνι και σε συνδυασμό με σκόρδο ή
τσιγαριστά
με
διάφορα
άλλα
λαχανικά
όπως
οι
κολοκυθοκορφάδες. Φτιάχνεται μέχρι και γιαχνί με πατάτες και
χρησιμοποιείτε και για πίτες μαζί με άλλα χόρτα.
Το βλίτο εκτός από την απαραίτητη θέση στο καλοκαιρινό τραπέζι μας έχει κι άλλη
μια ιδιότητα: είναι μια από τις τέσσερις καλύτερες φυτικές πηγές ασβεστίου! Μόνον
10 γρ φρέσκα φύλλα βλίτου περιέχουν 500 mg Ca (συνιστώμενη δόση 1.000 mg).
Εκτός από τη πρόληψη της οστεοπόρωσης, σύμφωνα με σχετική μελέτη του
Χάρβαρντ, το Ca μειώνει και τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων!

ΒΟΛΒΟΙ (Κουρκουτσέλια, κρεμμυδούλες, σκυλοκρέμμυδα  Mouscari)
Πολυετή φυτά που φτάνουν τα 15 εκατοστά. Τα συναντάμε παντού σε
ακαλλιέργητους τόπους. Ανθίζουν από Φεβρουαρίου έως Μάρτιο. Τα
βλαστάρια με τα άνθη τους τρώγονται τσιγαριστά σε ομελέτες και οι
βολβοί τους μαζεύονται αργότερα και μαγειρεύονται βραστοί με λάδι
και ξύδι ή γίνονται τουρσί.
Η Σκυλοκρεμμύδα φυτρώνει σε χαμηλά υψόμετρα, πολλές φορές
κοντά στη θάλασσα. Ανθίζει το φθινόπωρο και τα φύλλα βγαίνουν
αργότερα. Την πρωτοχρονιά ορισμένοι άνθρωποι κρεμάνε το μεγάλο
βολβό με τα φύλλα του στο σπίτι τους για γούρι.

ΒΡΟΥΒΕΣ (Λαψάνες, αγριοόβρουβες, πικρόβρουβες)
Ετήσια φυτά που φτάνουν τα 60 εκατοστά Τα συναντάμε σχεδόν παντού σε ακαλλιέργητους
και καλλιεργημένους τόπους. Τα φύλλα τους είναι πράσινα μακριά.
Μαζεύονται τα φύλλα το χειμώνα για πίτες και τα λεγόμενα βρουβοβλάσταρα νωρίς την
άνοιξη για βραστά με ξύδι ή λεμόνι.

ΖΟΧΟΣ (Τσόχος, Σφογκός  Sonchus oleraceus)
Ετήσιο φυτό που φτάνει τα 40‐80 εκατοστά. Το συναντάμε σχεδόν παντού σε
ακαλλιέργητους και καλλιεργημένους τόπους. Τα φύλλα του είναι
ανοιχτοπράσινα οδοντωτά και περιέχουν γαλακτώδη χυμό. Μαζεύεται από τις
αρχές του φθινοπώρου μέχρι το τέλος της άνοιξης. Η γεύση τους είναι λίγο
γλυκιά και τρώγονται βραστά με μπόλικο λεμόνι και μπαίνουν και σε χορτόπιτες
μαζί με άλλα χόρτα και μυρωδικά.
Το συναντάμε σχεδόν παντού, σε ακαλλιέργητους και καλλιεργημένους τόπους. Συλλέγεται
τους χειμερινούς μήνες και αποτελεί θαυμάσιο ορεκτικό. Είναι πλούσιο σε ασβέστιο και
σίδηρο ενώ από βιταμίνες περιέχει βιταμίνη C, θειαμίνη, ριβοφλαβίνη και νιασίνη. Υπάρχουν
ενδείξεις πως ο χυμός τους χρησιμοποιείται σε ασθένειες του ήπατος και του υπογαστρίου.

ΚΑΛΕΝΤΟΥΛΑCalendula officinalis
Ετήσιο φυτό που φτάνει τα 50 εκατοστά Τη συναντάμε σχεδόν παντού σε
ακαλλιέργητους τόπους. Μαζεύονται τα πέταλα από τα άνθη της, από το χειμώνα έως
την άνοιξη που ανθίζει. Χρησιμοποιείτε σε δερματικές παθήσεις και σε φαγητά για να
δίνει κίτρινο χρώμα και άρωμα.
Περιγραφή: Ανήκει στην οικογένεια των Συνθέτων. Είναι φυτό ετήσιο και το γνωρίζουμε όλοι. Η καταγωγή
του είναι από την Αίγυπτο και το καλλιεργούμε συχνά στους κήπους. Υπάρχουν πολλές ποικιλίες με άνθη
κίτρινα ή ζωηρά πορτοκαλιά, απλά ή διπλά, με φύλλα μεγάλα, στενά στη βάση, φαρδύτερα και
στρογγυλεμένα στην κορυφή. Για θεραπευτικούς σκοπούς χρησιμοποιούνται τα άνθη του φυτού.
Θεραπευτικές Ιδιότητες: Η καλεντούλα δρα ως αντιφλεγμονώδες, αντισηπτικό,
στυπτικό, επουλωτικό, αντιμυκητιακό, εμμηναγωγό. Είναι ένα από τα καλύτερα
βότανα για την θεραπεία δερματικών προβλημάτων που οφείλονται σε
μόλυνση ή φυσική βλάβη. Χρησιμοποιείται επίσης σε κάθε εξωτερική
αιμορραγία, τραύμα, μωλωπισμό ή διάστρεμμα. Είναι ευεργετική για τα
τραύματα που επουλώνονται αργά και για δερματικά και κιρσώδη έλκη. Είναι
ιδανική ως πρώτη βοήθεια σε ελαφρά εγκαύματα. Χρησιμοποιείται για την θεραπεία γαστρικών και

δωδεκαδακτυλικών ελκών. Σαν εμμηναγωγό βοηθά σε περιπτώσεις καθυστέρησης και επώδυνης
εμμηνορροής. Σαν χολαγωγό βοηθά σε προβλήματα της χοληδόχου κύστης και σε ασαφή πεπτικά
προβλήματα που χαρακτηρίζουμε ως δυσπεψία.
Χρήση: Την παρασκευάζουμε ως έγχυμα (ρίχνουμε σε ένα φλιτζάνι βραστό νερό 1‐2 κουταλάκια του
τσαγιού και το αφήνουμε για 10‐15 λεπτά). Για τοπική θεραπεία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κατάπλασμα
ή κομπρέσα.

ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ (περδικονύχι, χτενάκι, βελονιά, πιρουνάκιErodium cicutarium)
Ετήσιο φυτό που φτάνει τα 60 εκατοστά Το συναντάμε σχεδόν παντού σε ακαλλιέργητους και
καλλιεργημένους τόπους. Τα φύλλα του είναι πράσινα
Μαζεύεται τρυφερός τον χειμώνα μέχρι την άνοιξη πριν ανθίσει. Χρησιμοποιείτε κυρίως σε
πίτες αλλά και σε ομελέτες με λαχανικά.

ΚΑΥΚΑΛΗΘΡΑ (Μοσχολάχανο, καυκαλίδα  Tordylium apulum)
Ετήσιο φυτό που φτάνει τα 20 εκατοστά Τη συναντάμε σχεδόν παντού σε
ακαλλιέργητους τόπους. Μαζεύονται τα φύλλα και οι τρυφερές κορφές της
από το χειμώνα έως την άνοιξη που ανθίζει. Τη χρησιμοποιούμε κυρίως σε
πίτες αλλά και σαν μυρωδικό σε φασολάδες και σάλτσες.
Ανήκει στην οικογένεια των Σκιαδανθών (Umbelliferae) και άλλες ονομασίες
του είναι: Καυκαλίδα, αγριοκουτσουνάδα, μοσχολάχανο. Είναι από τα
σημαντικότερα αρωματικά χόρτα της χώρας μας, που φυτρώνει κυρίως σε καλλιεργημένα και μη χωράφια.
Εκτός από το Tordylium apulum, συναντούμε και άλλα είδη της όπως τα T. Aegyptiacum και T. Maximum,
που διαφέρουν κυρίως ως προς το μέγεθος. Είναι μικρό ετήσιο φυτό,
που φτάνει σε ύψος τα 15 εκ.
Τα φύλλα φυτρώνουν στους βλαστούς με αντίθετη διάταξη, είναι απλά
και διαιρούνται σε λοβούς. Τα άνθη του βγαίνουν την Άνοιξη και είναι
λευκά σε "σκιάδιο" και έχουν πέντε πέταλα. Ο καρπός του μοιάζει με
φασόλι, σκεπασμένο με αγκαθάκια που κολλούν στα ρούχα και με
δυσκολία ξεκολλούν ένα ‐ ένα. Όταν ξεραθούν αγκυλώνουν και
εμποδίζουν το θερισμό. Σε όλα τα μέρη του φυτού και στους καρπούς
υπάρχουν ελαιοφόροι αδένες, που εκκρίνουν αρωματικό αιθέριο έλαιο.
Τη βρίσκουμε το χειμώνα και την άνοιξη σε χωράφια, λιβάδια και χέρσες περιοχές. Η καυκαλήθρα
θεωρείται από τους γεωργούς κακό βότανο ή ζιζάνιο, ιδιαίτερα όταν ο καρπός της ξεραίνεται. Μπορεί να
καλλιεργηθεί σε κήπο και τη μαζεύουμε όταν τα φύλλα της είναι ακόμα μικρά.

Τρώγεται ωμή ή βρασμένη μαζί με άλλα χορταρικά, ως σαλάτα. Κυρίως όμως προστίθεται
σε μικρή ποσότητα στο μείγμα των χόρτων για χορτόπιτες, στις οποίες χαρίζει ξεχωριστή
γεύση και το εξαίρετο άρωμά της. Ως μυρωδικό χόρτο χρησιμοποιείται στη φασολάδα,
στον ωμό μαριναρισμένο με ξύδι και χοντρό αλάτι γαύρο, σε κεφτέδες από φάβα και σε
ωμές σαλάτες. Ζωογονεί το νευρικό σύστημα και είναι ένα αξιόλογο θεραπευτικό κατά
της μελαγχολίας.

ΛΑΠΑΘΟ (Λάπατο, ξυνολάπατο, ξινήθρα – Rumex)
Ετήσιο φυτό που φτάνει τα 50 εκατοστά. Το συναντάμε σχεδόν παντού σε ακαλλιέργητους
τόπους. Έχει γύρω στα 5 είδη πολύ διαδεδομένα στην Ελλάδα.
Τα φύλλα του είναι σκουροπράσινα και έχουν μια ελαφριά ξινή γεύση. Μαζεύεται από τις
αρχές του φθινοπώρου μέχρι το τέλος την άνοιξη. Το χρησιμοποιούμε κυρίως σε πίτες αλλά
και σαν λαχανικό με κρέας.
Θεραπευτικές ιδιότητες
Η λάππα είναι φυτό χολαιρετικό, εφιδρωτικό και χρησιμοποιείται για
τις παθήσεις του δέρματος (ακμή, δοθιήνες, εκζέματα, ψωρίαση) και
με εξαιρετικά αποτελέσματα κατά του σακχαρώδη διαβήτη .
Είναι επίσης και καθαριστικό του αίματος, ενώ τα βρασμένα φύλλα του
είναι ωφέλιμα στις πληγές και την κασίδα. Η ρίζα του συνιστάται στην
αρθρίτιδα, τους ρευματισμούς, την αρτηριακή υπέρταση, σε δερματικά
νοσήματα ( έρπητες, λειχήνες), ενώ είναι χρήσιμη και σε πνευμονικούς
κατάρρους καθώς και ως καθαρτικό . Σε παλιότερες εποχές μάλιστα είχε χρησιμοποιηθεί και κατά της
δευτερογενούς και της τριτογενούς σύφιλης.
Οι καρποί του (σπέρματα) θεωρούνται άριστο διουρητικό φάρμακο, θεωρείται επίσης κατάλληλο για τη
θεραπεία της κυστίτιδας αλλά και των φλεγμονών του αναπνευστικού. Ως εξωτερικό κατάπλαομα, τα
φύλλα του θεωρούνται διαλυτικά και αντισηπτικά των ελκών. Στα χωρία μάλιστα , οι παλιότεροι
καθαρίζουν μ ' αυτά τις καλοήθεις πληγές .

ΜΑΡΑΘΟΣ (Μάλαθρο, Φινόκιο  Foeniculum vulgare)
Πολυετές φυτό που φτάνει τα δύο μέτρα. Το συναντάμε σχεδόν παντού σε
ακαλλιέργητους τόπους. Μαζεύονται τα φρέσκα φύλλα από το χειμώνα έως το
τέλος της άνοιξης. Το χρησιμοποιούμε σε λαχανόπιτες αλλά και σαν μυρωδικό
σε φρέσκιες σαλάτες και σάλτσες.
Ανήκει στην οικογένεια των Σκιαδανθών (Umpelliferae) και άλλες ονομασίες
είναι Μάραθρο, Αγριομάραθο, Αμαραθιά. Παλιά οι Κινέζοι και οι Ινδοί
θεωρούσαν το μάραθο αντίδοτο για τα δαγκώματα των φιδιών και των
σκορπιών. Οι Αρχαίοι Έλληνες το έλεγαν «μάραθρον» και το θεωρούσαν
σύμβολο επιτυχίας. Φαίνεται ότι οφείλει τ’ όνομά του στη μνήμη της νίκης κατά των Περσών στο
Μαραθώνα το 490 π.Χ. Ο Πλίνιος το αναφέρει σε συνταγές του με περισσότερες από 20 ενδείξεις, ενώ
πίστευε ότι τα φίδια έτρωγαν μάραθο για ν' αλλάζουν δέρμα. Το 10ο αιώνα συνδέθηκε με τη μαγεία, ενώ
το Μεσαίωνα είχε συνδεθεί με το αδυνάτισμα, γιατί πιστευόταν ότι οι σπόροι του έκοβαν την όρεξη.
Είναι φυτό πολυετές που φτάνει τα 2μ. σε ύψος. Η ρίζα του είναι
σαρκώδης σαν του καρότου από την οποία βγαίνει ένας όρθιος
βλαστός, αυλακωτός με μπλε ζώνες. Ρίχνει τα βαθυπράσινα φύλλα του,
που ξαναβγαίνουν με τις πρώτες βροχές. Έχουν μακριούς μίσχους,
είναι σύνθετα, πετροσχιδή και μοιάζουν με του Άνηθου. Τα πολλά
μικρά κίτρινα άνθη του βγαίνουν σε ταξιανθίες το καλοκαίρι, πάνω σε
μακριούς ανθοφόρους βλαστούς. Οι σπόροι του ωριμάζουν το
φθινόπωρο και είναι μακρόστενοι, κυρτοί, με πέντε πλευρές και χρώμα
συνήθως καστανό.
Στη Μάνη φυτρώνει σε πολλές περιοχές, ανάμεσα στις σχισμές των βράχων και δίπλα στους τρόχαλους
τοίχους. Το παραδοσιακό χωριό Μάραθος στο Δήμο Οιτύλου, πήρε το όνομά του από το Μάραθο που
φυτρώνει σε μεγάλες ποσότητες γύρω από το χωριό όπως και ο Άρτουκας. Πολλαπλασιάζεται πολύ
γρήγορα. Αν φυτέψεις Μάραθο σε περιοχή που δεν έχει, μέσα σε λίγα χρόνια η περιοχή αυτή θα γεμίσει
από καινούργια φυτά.
Η Μανιάτισσα νοικοκυρά, βάζει μάραθο ακόμα και σήμερα στα νηστίσιμα της Σαρακοστής, τις αγκινάρες,
τους ντολμάδες, στο χταπόδι, στις χορτόπιτες και σε ωμές σαλάτες για το εξαίσιο άρωμα που τους
προσδίδει. Με μάραθο αρωματίζονται οι ελιές, τα τουρσιά και το ξύδι που φτιάχνονται στο σπίτι, ενώ ο
μαραθόσπορος μπορεί να προστεθεί στο ψωμί, αλλά και στο γαρνίρισμα φαγητών.
Στη φαρμακευτική χρησιμοποιείται για τον πόνο των ματιών, της κυστίτιδας, των αρθριτικών. Προφυλάσσει
από τη γρίπη, το βήχα, τον κοκίτη, το άσθμα, τις στομαχικές διαταραχές, τη ναυτία, τους κοιλιακούς πόνους
των παιδιών. Οι σπόροι του μπορούν ν' αρωματίζουν το νερό που δίνουν στα μωρά και τα βοηθά στην
πέψη. Είναι ευεργετικός στα μαλλιά και αντιρυτιδικός. Λέγεται ότι αυξάνει το γάλα στις θηλάζουσες
μητέρες, ενώ χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό και τον αρωματισμό του στόματος. Το αιθέριο έλαιο των
σπόρων του, που περιέχει 6% αιθέρια έλαια ανηθόλης και μαραθόλης, χρησιμοποιείται στην
αρωματοποιία, ποτοποιεία (ιδιαίτερα σε λικέρ όπως στο Αψέντι των Άλπεων) και στη βιομηχανία
καλλυντικών.

ΜΟΛΟΧΑ (Μάλβα ή Μαλάχη η αγρία  Malva silvestris)
Ετήσιο φυτό που φτάνει τα 90 εκατοστά. Τη συναντάμε σχεδόν παντού σε
ακαλλιέργητους τόπους. Μαζεύονται τα φύλλα και οι τρυφερές κορφές της από το
χειμώνα έως την άνοιξη που ανθίζει. Τα φύλλα τρώγονται βραστά με άλλα χόρτα, ή
γίνονται ντολμαδάκια.
Ανήκει στην οικογένεια των Μαλαχιδών (Malvaceae) ή Μαλβιδών και άλλες
ονομασίες είναι Αγριομολόχα, Μουλούχα, Αμπελόχα. Άλλα είδη της είναι η
αρωματική (M. moschata), η στρογγυλόφιλος (M. rotundifolia), η κρητική (M.
cretica), η μικροφυής (M. parviflora), όπως επίσης η νερομολόχα (Althaea officinalis)
και η δενρομολόχα (Lavatera arborea). Όποιος ένιωσε, όταν ήταν παιδί, το τσούξιμο και τη φαγούρα,
αγγίζοντας χωρίς να το θέλει μια τσουκνίδα θα αναζήτησε εκεί κοντά ένα φύλλο Μολόχας για να τρίψει το
ερεθισμένο του δέρμα να πάψει να πονάει
Η Μολόχα είναι γνωστή και αγαπητή από το 700 π.Χ. Ο Πυθαγόρας και ο
Πλάτωνας την επαίνεσαν. Οι Ρωμαίοι την θεωρούσαν λιχουδιά στα τραπέζια
τους. Ο Κικέρων και ο Οράτιος αναφέρουν τις ανακουφιστικές της ιδιότητες. Ο
Πλίνιος μάλιστα έλεγε ότι αν τρώμε μια χούφτα μολόχα τη μέρα δεν θα μας
βρει καμία αρρώστια. Ο Καρλομάγνος είχε διατάξει να καλλιεργείται Μολόχα
σ' όλους τους αυτοκρατορικούς κήπους. Οι φτωχοί Φελάχοι, που τις
περισσότερες ημέρες της εβδομάδας ζουν με χόρτα, φτιάχνουν ένα νόστιμο
φαγητό από Μολόχες (βράζουν τις ρίζες και τις τηγανίζουν μαζί με κρεμμύδια).
Το 16ο αιώνα θεωρούσαν ότι θεραπεύει τα πάντα, εξαιτίας της ήπιας
καθαρτικής δράσης της, που πιστευόταν ότι απαλλάσσει το σώμα από τις
αρρώστιες.
Στη Μάνη είναι πολύ γνωστή γιατί φυτρώνει παντού. Από τα καλλιεργημένα χωράφια μέχρι τα χαλάσματα
και από τους κήπους μέχρι του δρόμους και τα πετρώδη εδάφη. Είναι διετής ή πολυετής αυτοφυής πόα,
πολύκλαδο, τριχωτό, ύψους 0,30εκ. – 1μ. Ανθίζει από την Άνοιξη ως το Φθινόπωρο. Έχει πολύκλαδους
κυλινδρικούς βλαστούς και φύλλα παλαμοειδή, λοβώδη. Τα άνθη είναι μεγάλα, ροδοϊώδη με πέντε πέταλα,
δισχιδή στην κορυφή και κάλυκα πεντάλοβο. Έχουν επίσης ένα υποκαλύκιο με τρία φυλλίδια. Ο καρπός της
είναι μεριστόκαρπος που το λένε "ψωμάκι", επειδή μοιάζει με σπιτίσιο ψωμί. Παλιά τα μικρά παιδιά τον
μάζευαν και τον έτρωγαν.
Πλαισίωνε το στεφάνι της Πρωτομαγιάς. Με τους κλώνους του φτιάχνουν
επίσης δακτυλίδια και βραχιόλια για να υποδεχθούν την όμορφη εποχή της
Άνοιξης. Με τα φύλλα του ακόμα δίπλωναν ντολμάδες ή τα έβραζαν για
γιατρικό. Αν πονούσε κάποιον ο λαιμός του έβραζαν μολόχα, έσταζαν μέσα μέλι
και του το έδιναν να κάνει γαργάρες.
Ανάλογα με την περιοχή που φυτρώνει παρουσιάζει και αλλαγές στο χρωματισμό της ανθοφορίας. Η
Μολόχα, που βγαίνει σε γόνιμα χωράφια έχει έντονα ρόδινα άνθη, ενώ αν βγει σε ξερό πετρώδες μέρος τα
άνθη του είναι ξέθωρα ροζ ή άσπρα ή βιολετιά. Παράλληλα μέσα στα χωριά βγαίνει και ο "σπιτιάρης", που
φυτρώνει μέσα στα χαλάσματα. Τα άνθη του είναι πιο μικρά με ανοικτό ροζ χρώμα.
Στα χωριά της Γαλλίας προσθέτουν συχνά στις ωμές πατάτες τους τις τρυφερές κορφές και τα φύλλα της
Μολόχας γιατί διευκολύνουν τη λειτουργία των νεφρών. Οι πρακτικοί θεραπευτές της Αγγλίας και της
Γαλλίας φτιάχνουν μια γλυκιά πάστα από ρίζες Μολόχας, που είναι μαλακτική για τον πονεμένο λαιμό, το
βήχα και τη βραχνάδα. Στη φαρμακευτική χρησιμοποιείται ως μαλακτικό κι αποχρεμπτικό. Μαλακώνει τους

κάλους των ποδιών, ενώ το ζουμί της χρησιμοποιείται σαν ποδόλουτρο για να ξεκουράζει τα κουρασμένα
πόδια. Χρησιμοποιείται ακόμα σε περιπτώσεις βρογχικών, βήχα, λαρυγγίτιδας, εντερικών, κολικών,
γαστρίτιδας, κυστίτιδας, διάρροιας, στραμπουλήγματα, ενώ θεωρείται ότι θεραπεύει την επιληψία. Ο
χυμός της θεραπεύει από τα τσιμπήματα της μέλισσας ή της σφήκας.

ΜΠΟΡΑΓΚΟ (Borago officinalis)
Ετήσιο φυτό που φτάνει τα 40 εκατοστά. Τα συναντάμε παντού σε
ακαλλιέργητους αλλά και καλλιεργημένους τόπους. Φυτρώνει από μόνο του
στην νότια Ευρώπη. Μπορεί να καλλιεργηθεί σε όλους τους τύπους
εδάφους ακόμα και σε γλάστρες. Ανθίζει από την άνοιξη έως το καλοκαίρι.
Τα άνθη και τα φύλλα του τρώγονται σε σαλάτες και δίνουν μια δροσερή
γεύση απαλή σαν του αγγουριού. Είναι φαρμακευτικό αλλά και
μελισσοκομικό φυτό.
Προφυλάξεις: Τα φύλλα του αλλά όχι τα άνθη του, περιέχουν μικρές ποσότητες αλκαλοειδών που μπορούν
να βλάψουν το συκώτι αν φαγωθούν σε μεγάλες ποσότητες. Όσοι έχουν προβλήματα συκωτιού θα πρέπει
να το αποφεύγουν.
Το Μποράγο (Borago officinalis) ή Μποράγκο, Βοράτσινα
,Μπουράντζα ,Βόραγο, Βοράγινο, Αρμπέτα, Έχιον, Μποπράτσινο,
Βούγλωσσο, Βοϊδόγλωσσα είναι ένα μονοετές βοτανο που
προέρχεται από τη Συρία, αλλά ευδοκιμεί και στην Ευρώπη
(κυρίως τη Μεσόγειο), τη Βόρεια Αφρική και τη Νότια Αμερική. .
Η ονομασία του φυτού προέρχεται μάλλον από το γαλλικό
bourrache που σημαίνει μαλλιαρός ή τραχύς και περιγράφει τα
φύλλα του. Ως βοτανο χρησιμοποιείται εδώ και εκατοντάδες
χρόνια, οι αρχαίοι το αποκαλούσαν Νηπενθές, με χρήσιμο μέρος
του φυτού να είναι τα φύλλα του.
Στη σύγχρονη βοτανοθεραπεια το Μποραγο χρησιμοποιείται κυρίως για ψαμμίαση, πέτρες στα νεφρά και
ρευματισμούς. Το βότανο περιέχει σαπωνίνες, γλίσχρασμα, τανίνες, βιταμίνη C, ασβέστιο, κάλιο, και
αιθέριο έλαιο. Δρα ως εφιδρωτικό, αποχρεμπτικό, τονωτικό, αντιφλεγμονώδες, γαλακταγωγό. Η
Μποραντζα δρα σαν αποκαταστατικός παράγοντας στον φλοιό των επινεφριδίων, πράγμα που σημαίνει ότι
αναζωογονεί και ανανεώνει τα επινεφρίδια μετά από ιατρική αγωγή με κορτιζόνη ή στεροειδή. Το Βόραγο
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τονωτικό των επινεφριδίων για μεγάλο χρονικό διάστημα ενώ διεγείροντας
τους αδένες των επινεφριδίων προωθείτε η παραγωγή αδρεναλίνης. Μπορεί ακόμη να χορηγηθεί στη
διάρκεια πυρετών και ιδιαίτερα κατά την ανάρρωση. Έχει τη φήμη αντιφλεγμονώδους βοτάνου για
καταστάσεις όπως η πλευρίτιδα. Τα φύλλα και οι σπόροι ενισχύουν τη ροή του γάλακτος κατά τον θηλασμό.
Παρασκευάζεται ως αφέψημα ρίχνοντας ένα φλιτζάνι βραστό νερό σε 15 γρ τσαγιού ξηρό βότανο και το
αφήνουμε σκεπασμένο 10‐15 λεπτά. Σουρώνουμε και πίνουμε τρεις φορές την ημέρα σε δόσεις
κρασοπότηρου. Ως έγχυμα οι αναλογίες είναι ίδιες αλλά απλά το μουσκεύουμε χωρίς να το βράζουμε.

ΜΥΡΩΝΙ (Κτενόχορτο της Αφροδίτης  Scandix pectin veneris)
Ετήσιο φυτό που φτάνει τα 20 εκατοστά. Το συναντάμε σχεδόν παντού σε ακαλλιέργητους τόπους.
Μαζεύονται τα φύλλα από το χειμώνα έως την άνοιξη που ανθίζει. Το
χρησιμοποιούμε κυρίως σε πίτες αλλά και σαν μυρωδικό σε φρέσκιες σαλάτες
και σάλτσες.
ΣΥΛΛΟΓΗ: Χειμώνα ‐ άνοιξη, πριν την άνθιση
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Μονοετές ποώδες φυτό, χνουδωτό και με βλαστό γραμμωτό,
ύψους 10‐30εκ. Φύλλα δις‐τρις πτεροσχιδή με λοβούς γραμμοειδείς. Άνθη
λευκά σε σκιάδια 2‐3 ακτίνων.
Τα μερικάρπια (πηρούνια) φέρουν "ράμφος" που είναι 3‐4 φορές μακρύτερο
απ'αυτά.. Μεσογειακό φυτό που φυτρώνει σ'ολη την Ελλάδα σε
καλλιεργούμενους αγρούς ή σε άκρες μονοπατιών.
Υπάρχουν κι άλλα είδη μυρωνιών που απαντούν σε πετρώδη μέρη. Είναι εξ ίσου
αρωματικά άλλα μικρότερα σε μέγεθος και λιγότερα σε πληθυσμούς.
ΙΑΤΡΙΚΗ: Ο Διοσκουρίδης (1ος αι. μ.Χ.) αναφέρει ότι το φυτό σκάνδιξ (υπάρχουν
πολλά είδη της ίδιας οικογένειας) τρώγεται ωμό αλλά και βραστό και βοηθά τις
κενώσεις του εντέρου, κάνει καλό στο στομάχι και είναι διουρητικό. Ο ίδιος
συνιστούσε τα αφέψημά του επειδή το θεωρούσε ωφέλιμο για το συκώτι, τα νεφρά και τη ουροδόχο
κύστη.
ΧΡΗΣΗ: Είναι φυτό, με ιδιαίτερη γεύση και άρωμα. Μαγειρεύεται με κρέας, ψάρι,
όσπρια. Χρησιμοποιείται σε χορτόπιτες, σούπες, σαλάτες, ομελέτες.
ΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΦΤΩΧΩΝ: Σε μερικές περιοχές της Ελλάδας, και ιδιαίτερα στην
Πελοπόννησο, είναι τόσο διαδεδομένο, που θεωρείται ως ένα από τα πιο
συνηθισμένα λαχανικά. Εξ αιτίας αυτού του γεγονότος, μάλλον, θεωρήθηκε από
την αρχαιότητα κιόλας ως χορταρικό των φτωχών.

ΠΑΠΑΡΟΥΝΑPapaver rhoeas
Ετήσιο φυτό που φτάνει τα 30‐60 εκατοστά. Τη συναντάμε σχεδόν
παντού σε ακαλλιέργητους τόπους. Τα φύλλα της είναι
ανοιχτοπράσινα Μαζεύεται ολόκληρη από το χειμώνα έως την άνοιξη
πριν ανθίσει. Τη χρησιμοποιούμε κυρίως σε λαχανόπιτες μαζί με άλλα
χόρτα ή και βραστή σαλάτα.
Ανήκει στην οικογένεια Παπαβερίδες (Papaveraceae) και
περιλαμβάνει πολυάριθμα είδη (υπάρχουν δέκα ποικιλίες
παπαρούνας στην Ελλάδα). Πιο διαδεδομένη είναι η Μήκων η Ροιάς, η
κόκκινη παπαρούνα των λιβαδιών, που έχει στεφάνη έντονου κόκκινου χρώματος (σπανιότατα λευκό).
Αρκετά συγγενικά είδη αυτοφύονται στην Ελλάδα όπως τα: Π. η Αργεμώνη, Π. το υβρίδιο, Π. η
μελανοβαφής, Π. το Άπουλο κλπ. Το είδος Π. η υπνοφόρος σε άλλες χώρες καλλιεργείται για την παραγωγή
οπίου. Το όνομά της όπως λέει ο Διοσκουρίδης το πήρε γιατί ρίχνει γρήγορα το άνθος της. Ο Θεόφραστος
προσθέτει ότι φυτρώνει ανάμεσα στα κριθάρια σαν παράσιτο.
Η παπαρούνα ήταν ιερό φυτό της θεάς Δήμητρας, καθώς σαν παράσιτο
των σιτηρών συμβόλιζε με την παρουσία της τη Δήμητρα, στα ανοιξιάτικα
σπαρτά. Απαραίτητη στα Ελευσίνια Μυστήρια όπου οι πομπές στόλιζαν τα
αγάλματα της θεάς με άνθη παπαρούνας. Οι αρχαίοι γνώριζαν καλά τις
υπνωτικές και ναρκωτικές ιδιότητες του φυτού, καθώς οι γιοι του Άδη ο
Ύπνος και ο Θάνατος παριστάνονταν να κρατούν παπαρούνες στα χέρια
τους. Είναι προφανής ο συμβολισμός της χρήσης του φυτού καθώς από
τον ύπνο που μπορεί να προκαλέσει η κοινή παπαρούνα (Μήκων η Ροιάς Papaver Rhoeas) φθάνουμε στον
θάνατο που μπορεί να προκαλέσει η οπιούχος παπαρούνα (Μήκων η υπνοφόρος Papaver somniferum).
Η χριστιανική παράδοση θέλει την παπαρούνα να φυτρώνει κάτω από το σταυρό του Χριστού στο Γολγοθά
και να δέχεται τις σταγόνες από το αίμα του Εσταυρωμένου ανάμεσα στα πέταλά της, σταγόνες που της
χάρισαν το κατακόκκινο άλικο χρώμα της.
Τα παραπάνω είδη παπαρούνας είναι φυτά μονοετή, με βλαστό ύψους 20 – 50
εκ. συνήθως και φύλλα πτεροσχιδή και οδοντωτά. Έχει άνθη μεγάλα, κόκκινα στα
περισσότερα είδη, με ποδίσκο μακρύ, ακόμα και καλλωπιστικές ποικιλίες με
κατακόκκινα, πορφυρά, ρόδινα, σομόν, κίτρινα ή λευκά άνθη, ακόμα και
καλλωπιστικά υβρίδια. Τα άνθη της βγαίνουν την άνοιξη από τις μασχάλες τον
φύλλων, πάνω σε μακριούς, τριχωτούς ποδίσκους και στρέφονται προς τα κάτω,
πριν ακόμα ανοίξουν. Όταν ανοίξουν, ορθώνονται. Έχουν δύο τριχωτά σέπαλα,
τέσσερα βαθυκόκκινα, αστραφτερά πέταλα, με μαύρη τη βάση τους. Οι στήμονες
είναι πολλοί, μικροί, μαύροι. Οι καρποί είναι ατρακτοειδείς κάψες, (λέγονται
κωδίες) που με τρύπες,, κοντά στην κορυφή τους, απελευθερώνουν 8‐10
σπόρους, με τους οποίους το φυτό πολλαπλασιάζεται.
Η παπαρούνα υπάρχει αυτοφυής σε χέρσα, ηλιόλουστα χωράφια, σε βοσκότοπους, σε παρυφές δρόμων,
αλλά και σε καλλιεργημένους αγρούς, όπου θεωρείται ζιζάνιο. Προτιμά υγρά, συνεκτικά εδάφη. Τα φυτά
που αυτοφύονται σε καλλιεργούμενους και χέρσους αγρούς, συλλέγονται όταν είναι νεαρά, από το τέλος
του φθινοπώρου μέχρι την άνοιξη πριν ανθίσει, βράζονται και προσφέρονται ως σαλάτα, μόνα τους ή μαζί
με άλλα χόρτα ή προσθέτονται σε χορτόπιτες, με άλλα μυρωδικά χόρτα, όπως καυκαλήθρες και μυρώνια.
Στην αρχαιότητα οι σπόροι της χρησιμοποιούνταν στην παρασκευή ψωμιών τους «μακωνίδες άρτους».

Σήμερα σε ορισμένες περιοχές, μαζεύονται οι σπόροι της το καλοκαίρι, που προστίθενται σε ψωμί ή
παξιμάδια.
Αν κανείς θελήσει, μπορεί να καλλιεργήσει παπαρούνα σπέρνοντάς την κατά το φθινόπωρο ή αργότερα, σε
γραμμές που θα απέχουν μεταξύ τους 20 περίπου εκ. Επειδή ο σπόρος είναι πολύ μικρός δεν χρειάζεται
σκέπασμα, η βροχή ή ένα πότισμα με ποτιστήρι θα τον σκεπάσει με αρκετό χώμα.
Η παπαρούνα έχει ιδιότητες κατευναστικές και εφιδρωτικές, γι αυτό και χρησιμοποιήθηκε από παλιά ως
φαρμακευτικό φυτό. Η κοινή παπαρούνα περιέχει ένα αλκαλοειδές, τη ροϊαδίνη, που είναι ηρεμιστική.
Περιέχει επίσης σίδηρο, μαγγάνιο, κάλιο, ασβέστιο, ανόργανα και οργανικά οξέα. Το έγχυμα των ανθέων
της, αλλά και το δραστικότερο σιρόπι τους πίνεται ως αντιβηχικό, μαλακτικό και καταπραϋντικό.

ΡΑΔΙΚΙΑ ΑΓΡΙΑ (Cichorium)
Πολυετή φυτά που φτάνουν ένα μέτρο. Τα συναντάμε σχεδόν παντού
σε ακαλλιέργητους τόπους. Μαζεύονται από το φθινόπωρο με τις
πρώτες βροχές έως την άνοιξη.Βράζονται και τρώγονται με λαδολέμονο
ή μαγειρεμένα με κρέας.
Ξέρατε ότι τα... ταπεινά ραδίκια, τόσο τα άγρια όσο και τα ήµερα, είναι
εξαιρετική πηγή βιταµίνης C και πολλών ακόµα ευεργετικών
συστατικών;
Πλούσια σε καροτενοειδή καθώς και σε ανόργανα στοιχεία όπως κάλιο, νάτριο και µαγνήσιο αλλά και
βιταµίνες Β1 και Β2, τα ραδίκια αποτελούν ένα άριστο συνοδευτικό για το κρέας και τα ψάρια.
Επιπλέον, όπως όλα τα χόρτα –και ιδιαίτερα τα άγρια–, είναι πλούσια σε
βιταµίνη C, ενώ σύµφωνα µε κλινικές έρευνες θεωρούνται και ιδιαίτερα
χρήσιµα για την καταπολέµηση ασθενειών του ήπατος και της χολής. Για
να ξεχωρίσετε τα άγρια από τα ήµερα ραδίκια να θυµάστε ότι τα πρώτα
έχουν στενά φύλλα, ενώ τα δεύτερα πιο πλατιά. Όποια και αν διαλέξετε
πάντως, µην ξεχνάτε ότι πριν τα µαγειρέψετε πρέπει να τα πλύνετε πολύ
καλά.

ΡΟΚΑ (Αζούματο Eruca sativa)
Ετήσιο φυτό που φτάνει τα 60‐80 εκατοστά. Τη συναντάμε σχεδόν παντού
σε ακαλλιέργητους και καλλιεργημένους τόπους. Τα φύλλα της είναι
πράσινα και ο μίσχος της μακρύς και λευκός. Μαζεύονται τα φύλλα και οι
τρυφερές κορφές της όλες τις εποχές του χρόνου. Ανθίζει από άνοιξη μέχρι
και το καλοκαίρι. Τα άνθη της προσελκύουν τις μέλισσες. Κόβουμε συχνά τα
φύλλα της για να εμποδίσουμε την ανθοφορία. Τρώγεται σκέτη σαν ξιδάτη
σαλάτα ή με μαρούλι, λάχανο, ντομάτα.
Η ρόκα στο μπαλκόνι μου μεγαλώνει φυσιολογικά και θεωρώ πως είναι από τα πιο εύκολα φυτά που
μπορεί να καλλιεργήσει κάποιος σε γλάστρα ή ζαρτινιέρα. Αν αποφασίσετε να καλλιεργήσετε λαχανικά σε
γλάστρες, θεωρώ πως πρέπει απαραίτητα να φυτέψετε και ρόκα.

Αυτή την εποχή έχω αφήσει τη ρόκα που φύτεψα το Νοέμβριο να βγάλει
σπόρους για να μπορέσω να σώσω τους δικούς μου σπόρους ρόκας και
περιμένω να μεγαλώσει λίγο ακόμα η ρόκα που φύτεψα πριν μερικές
εβδομάδες για να αρχίσω να την κόβω για τις σαλάτες. Παράλληλα σκέφτομαι
να φυτέψω σπόρους ρόκας και σε μια δεύτερη ζαρτινιέρα ώστε να είναι
έτοιμη τον επόμενο μήνα.
Η ρόκα μεγαλώνει πολύ εύκολα και γρήγορα και όταν ανθίσει είναι
πανέμορφη. Προσωπικά σταματάω να κόβω φύλλα ρόκας όταν ανθίσει,
προτιμώ να τα κόβω μόνο όταν είναι μικρά και τρυφερά.
Φυτέψτε ρόκα σε γλάστρες στο μπαλκόνι σας, δε χρειάζεται ούτε φάρμακα ούτε ιδιαίτερη περιποίηση,
δηλαδή δε χρειάζεται καμία περιποίηση για να πω την αλήθεια. Το μόνο που χρειάζεται είναι πότισμα.

ΣΕΣΚΟΥΛΟ (Σέσκλο, γλυκορίζιBeta vulgaris)
Πολυετές φυτό που φτάνει μέχρι τα 50‐60 εκατοστά. Το συναντάμε σχεδόν
παντού σε ακαλλιέργητους και καλλιεργημένους τόπους. Τα φύλλα τους
είναι σκουροπράσινα γυαλιστερά και το νεύρο τους λευκό και χοντρό.
Καλλιεργείτε και γι αυτό μαζεύεται, άνοιξη και φθινόπωρο. Η γεύση τους
είναι λίγο γλυκιά και τα φύλλα τρώγονται βραστά κοκκινιστά, ή γίνονται
ντολμαδάκια και μπαίνουν και σε χορτόπιτες μαζί με άλλα χόρτα και
μυρωδικά

ΣΙΝΑΠΙ
Ετήσιο φυτό που φτάνει τα 60‐80 εκατοστά. Το συναντάμε σχεδόν
παντού σε ακαλλιέργητους και καλλιεργημένους τόπους. Τα φύλλα
του είναι πράσινα ανοιχτά.
Μαζεύονται τα φύλλα το χειμώνα για πίτες ή βραστά με ξύδι. Από
το μαύρο σινάπι παράγεται η μουστάρδα.
Το σινάπι είναι πολύ γνωστό σταυρανθές φυτό, με τρία κύρια είδη:
το λευκό, το μαύρο που καλλιεργούνται, και το άγριο, που
αυτοφύεται και αποτελεί ζιζάνιο των καλ‐λιεργειών, είναι επίσης
γνωστό και σαν λαψλανες, βρούβες, και αγριόβρουβες. Και τα τρία είδη είναι μονοετή φυτά, με χνουδωτό
στέλεχος, φύλλα λογχοειδή και οδοντω‐τά και κίτρινα άνθη. Από τους σπόρους του μαύρου σιναπιού
παράγεται η μουστάρδα.
Το άγριο σινάπι έχει καταπραϋντικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες. Αν
και σε μεγάλη ποσότητα είναι ερεθιστικοί, οι σπό‐ροι του σε μορφή
καταπλάσματος (σιναπισμοί) ανακουφίζουν φλεγμονές και ερεθι‐σμούς.
Το λευκό σινάπι σε μορφή ποδόλουτρου είναι ευεργετικό για τα
κουρασμένα πόδια. Οι σπόροι του μαύρου σιναπιού χρησιμο‐ποιούνται
επίσης για σιναπισμούς, ωστόσο απαιτείται μεγάλη προσοχή στη χρήση
τους.

Τα χρήσιμα μέρη του σιναπιού είναι οι σπόροι καί των τριών ειδών του. Το λευκό σινάπι είναι ένα
εξαιρετικό φάρμακο κατά της δυσκοιλιότητας, αλλά δεν πρέπει να καταναλώ‐νεται σε μεγάλες ποσότητες
γιατι προκαλεί διάρροια.
Από το σινάπι αυτό η φαρμακοβιομηχα‐νία παράγει αιθέριο έλαιο από το οποίο
μπορούμε να πίνουμε μι‐σή κουταλιά σε κάθε γεύμα.
Περιγραφή: Το σινάπι είναι αγγειόσπερμο, δικότυλο, μονοετές , ποώδες φυτό.
Έχει ζωηρά κίτρινα άνθη, που σχηματίζουν ταξιανθίες, και τα φύλλα είναι μετρίου
μεγέθους που εναλλάσσονται. Φτάνει τα 60 εκατοστά ύψος και έχει σκληρά
αγκάθια. Οι καρποί του είναι μακριοί και έχουν 10 –12 σπόρια.
Θεραπευτικές Ιδιότητες και Χρήση: Το σινάπι έχει πάρα πολλές θεραπευτικές
ιδιότητες και εκτός από τη γνωστή μουστάρδα χρησιμοποιείται ως αφέψημα,
ζωμός, αλεύρι, λάδι (σιναπόλαδο), έγχυμα, κατάπλασμα κ.ά. Καλό θα είναι οι
υπερτασικοί να αποφεύγουν το σινάπι. Κάποιοι πρακτικοί συνιστούν για τις "μεγάλες παγωνιές" να ρίξει
κανείς μέσα στις κάλτσες του μια πρέζα από σκόνη σιναπιού για να δημιουργηθεί υπεραιμία! Κάτι βέβαια
που δεν πρέπει να γίνεται συχνά γιατί μπορεί να προκληθούν παρενέργειες. Μια παλιά "συνταγή" επίσης
για την ανικανότητα πρότεινε την "εντριβή" του ανδρικού μορίου με σινάπι για την πρόκληση υπεραιμίας!

ΣΚΟΡΔΟ ΑΓΡΙΟAllium sativum
Πολυετές φυτό που φτάνει τα 60 εκατοστά. Το συναντάμε σχεδόν
παντού σε ακαλλιέργητους τόπους. Μαζεύετε ολόκληρο από το
χειμώνα έως το τέλος της άνοιξης. Το χρησιμοποιούμε σε
λαχανόπιτες αλλά και σαν μυρωδικό σε φρέσκιες σαλάτες και
σάλτσες.
Ανήκει στην οικογένεια Liliaceae και είναι πολυετής πόα, ύψους 20‐
120 εκ. Έχει βολβούς, διαμέτρου 1,5‐2 εκ., οι οποίοι καλύπτονται από
μεμβρανώδεις χιτώνες. Έχει 3‐7 γραμμοειδή φύλλα, μήκους έως 50
εκ., τα οποία περιβάλλουν με κολεό το κατώτερο τμήμα του βλαστού. Τα άνθη είναι πολυάριθμα και
διατάσσονται σε σφαιρικά σκιάδια με διάμετρο 2,5‐6,5 εκ. Η βάση της
ταξιανθίας περιβάλλεται από βράκτιο (σπάθη), μήκους 2‐7 εκ. Το περιάνθιο
είναι πορφυρό, κυλινδρικό, μήκους 3‐4,5 χιλ. και μέσα από αυτό, προεξέχουν οι
στήμονες.
Απαντάται σε εγκαταλελειμμένους αγρούς και σε πετρώδεις πλαγιές με
φρύγανα και θαμνώνες, συνήθως σε χαμηλά και μέσα υψόμετρα. Είναι
μεσογειακό φυτό, αρκετά κοινό στην Ελλάδα.
Βοτανικό όνομα: Αλλιο το άγριο (Allium ursinum), ανήκει στην οικογένεια
των λειριιδών (Liliaceae) και κατάγεται από την Ευρώπη και Ασία. Ευδοκιμεί
σε υγρά και σκιερά δάση με φυλλοβόλα δένδρα Φτάνει σε ύψος μέχρι 50
εκ., μυρίζει όπως το σκόρδο, έχει τριγωνικό βλαστό, άμισχα ωοειδή εως
δορατοειδή φύλλα, άνθη σε ακριανά ψευτοσκιάδια. Ανθίζει από τον
Απρίλιο εως τον Ιούνιο. Στην όψη μοιάζει με το κρινάκι, το οποίο είναι όμως
δηλητηριώδες. Ξεχωρίζει όμως από αυτό χάρη στην έντονη μυρωδιά του.

Το άγριο οκόρδο ήταν ήδη γνωστό από το μεσαίωνα ως θεραπευτικό φυτό για ενοχλήσεις του
γαστρεντερικού σωλήνα. Την αξία αυτού του φυτού για τους ανθρώπους της εποχής εκείνης φανερώνει μια
Γερμανική παροιμία «Τρώγε πράσο την άνοιξη κι άγριο σκόρδο το Μάη και θα γλιτώσεις το γιατρό τη
χρονιά την άλλη!».
Χρησιμοποιούμενα μέρη του φυτού: Χρησιμοποιείται το φρέσκο χόρτο πριν από την άνθιση και ο βολβός.
Ιδιότητες: Τα σημαντικότερα συστατικά είναι μεταξύ άλλων τα αιθέρια έλαια, τα φλαβονοειδή και η
βιταμίνη C. Το θεραπευτικό αυτό φυτό θεωρείται διουρητικό, καθαριστικό και κατά της υπέρτασης. Του
αποδίδονται επίσης αντισηπτικές ιδιότητες.
Χρήση: Το άγριο σκόρδο χρησιμοποιείται όπως το σκόρδο αλλά έχει ηπιότερη δράση. Ως γιατρικό
χρησιμοποιείται το άγριο σκόρδο κατά των στομαχικών διαταραχών, του τυμπανισμού και των κολικών.
Επίσης θεωρείται ότι ανοίγει την όρεξη και διεγείρει τη χώνευση. Μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της
υπέρτασης και στην ελάττωση του κινδύνου αρτηριοσκλήρωσης.

ΣΠΑΡΑΓΓΙΑ/ΟΒΡΙΕΣAsparagus
Πολυετές φυτά που φτάνουν το ενάμιση μέτρο. Τα συναντάμε σχεδόν
παντού σε ακαλλιέργητους τόπους και κυρίως κάτω από ακαλλιέργητες
ελιές. Μαζεύονται οι τρυφεροί βλαστοί τους, δηλαδή τα νέα βλαστάρια
που βγαίνουν από το Μάρτιο μέχρι τον Απρίλιο. Τρώγονται βραστά και
πίνεται και το ζουμί τους που είναι διουρητικό, και σε ομελέτες ή σε
μακαρονάδες με σάλτσα.
Το σπαράγγι είναι από τα πλουσιότερα τρόφιμα σε θρεπτικά συστατικά.
Με την ελάχιστη περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες και θερμίδες, είναι
διαιτητικό και θεωρείται από τις σπουδαιότερες τροφές για
φαρμακευτικούς σκοπούς λόγω μίας διουρητικής ουσίας της
ασπαραγγίνης. Περιέχει σε μεγάλο ποσοστό νερό, μεταλλικά στοιχεία και
αρκετές βιταμίνες Β και βιταμίνη C.

ΣΤΡΥΦΝΟΣSOLANUM NIGRUM
Οικογένεια: Σολανίδη (Solanaceae).
Άλλα ονόματα: Στρύχνος, βρομόχορτο, αγριοντοματιά.
Ετήσιο φυτό που φτάνει τα 60 εκατοστά. Το
συναντάμε σχεδόν παντού σε ακαλλιέργητους
τόπους. Το φυτό κυρίως στους καρπούς του
περιέχει σολανίνη που είναι τοξική, αλλά με το βράσιμο γίνετε
ακίνδυνη.Μαζεύονται οι τρυφερές κορφές του όλο το καλοκαίρι. Το
χρησιμοποιούμε κυρίως μαζί με βραστά τσιγαριστά λαχανικά, όπως τα βλίτα,
τα φασόλια και τα κολοκυθάκια.

Ταράξακον το φαρμακευτικόνTaraxacum officinale
Οικογένεια: Σύνθετα (Compositae).
Άλλα ονόματα: Αγριοράδικο, αγριομάρουλο, πικραλίδα, πικραφακα
Πολυετές αυτοφυές φυτό που φυτρώνει σε όλο τον κόσμο και φτάνει τα 25
εκατοστά ύψος. Το συναντάμε σε ακαλλιέργητους τόπους και σε χωράφια σαν
ζιζάνιο. Πολλαπλασιάζετε εύκολα από τους σπόρους του την άνοιξη. Τα φύλλα
του είναι οδοντωτά, ανόμοια μεταξύ τους και μικρότερα από το κοινό ραδίκι
cichorium. Τα άνθη του ξεπετάγονται από μικρούς βλαστούς από τη βάση του
φυτού είναι μικρά, οδοντωτά και έχουν χρυσαφένιο χρώμα. Τα αγριοράδικα
μαζεύονται από τον χειμώνα μέχρι την άνοιξη και τρώγονται ωμά σε σαλάτες ή βραστά, σκέτα ή με κρέας .
Ακόμη τα φύλλα του μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε λαχανόπιτες μαζί με άλλα χόρτα.
Τέλος το taraxacum είναι ισχυρό διουρητικό και μειώνει την ποσότητα των
υγρών μέσα στο σώμα, αλλά αντίθετα με τα άλλα διουρητικά που
προκαλούν απώλεια καλίου, τα φύλλα του περιέχουν μεγάλες ποσότητες
καλίου που τις παρέχουν στον οργανισμό. Η ρίζα και τα φύλλα του
χρησιμοποιούνται για την πρόληψη αλλά και την καταπολέμηση της πέτρας
στη χολή.
Το Ταραξάκο αναφέρεται ως ελληνική λέξη και λέγεται ότι είναι το βότανο που θεραπεύει τις ταραχές, τις
διαταραχές και τους πόνους του οργανισμού. Χρησιμοποιείται από αρχαιοτάτων χρόνων σε όλη την
οικουμένη, ως πολύπλευρο θεραπευτικό(κινέζικη Ιατρική, Αρχαία Ελλάδα, Ινδιάνικη θεραπευτική,
Μεσαίωνας κλπ). Αναφέρεται ως πικραλίδα εξαιτίας της λακτοπικρίνης (lactupircin) που είναι υπεύθυνη για
την πικρή του γεύση. Είναι το γνωστό ραδίκι του βουνού(αγριοράδικο) που είναι πολυετές ποώδες
χειμερινό φυτό, χωρίς στέλεχος και με ύψος ως 20‐25 εκ. Εμφανίζεται από το φθινόπωρο μέχρι την άνοιξη
και πολλαπλασιάζεται από τα ριζώματα του, αλλά και με σπόρους. Έχει κίτρινα άνθη που ανοίγουν το πρωί,
κλείνουν το βράδυ και με οδοντωτά φύλλα. Ανθίζει την άνοιξη, αλλά δεν αποκλείεται να δείτε άνθη και
νωρίτερα. Φυτρώνει παντού στη γη (αυτή την περίοδο όπου και να ψάξετε στην εξοχή θα το βρείτε) και
περιέχει ένα κάρο χρήσιμες ουσίες για τον οργανισμό μας. Περιέχει μέταλλα(σίδηρο, κάλιο ‐ η πλουσιότερη
πηγή καλίου‐, μαγνήσιο, μαγγάνιο, θείο, νάτριο, ψευδάργυρο), υδατάνθρακες, φυτικές ίνες, πρωτεΐνες,
βιταμίνες(Α, Β, C, D, Ε, Κ), σεσκιτερπενικές λακτόνες, γερμακρολίδια, φλαβονοειδή, τανίνες, κουμαρίνες,
στερόλες, τριτερπένια, καροτενοειδή(λουτείνη, βιολαξανθίνη, πολυσακχαρίνες) κ.α.
Ιδιότητες: Θεωρείται ένα από τα καλύτερα χολαγωγά φυτά και
εξαιρετικό διουρητικό. Διεγείρει τις εκκρίσεις της χολής, βοηθάει
στη σωστή λειτουργία της καθώς διεγείρει τη ροή της βοηθώντας
στη διάσπαση των λιπών. Κρατά τη χοληστερίνη σε χαμηλά
επίπεδα. Βοηθάει στην απομάκρυνση των περίσσιων υγρών από
το σώμα και αντίθετα με άλλα διουρητικά που οδηγούν σε
αποβολή του καλίου με την ούρηση, το ταραξάκο συμβάλλει
στην συντήρηση του καλίου σε υψηλά επίπεδα (περιέχει 3,5%‐
4,5% επί των ξηρών φύλλων). Είναι άριστο αποτοξινωτικό,
απομακρύνει άχρηστες κ επικίνδυνες ουσίες‐τοξίνες από όλο το
σώμα και ειδικότερα από τα νεφρά, το συκώτι και τη χοληδόχο κύστη. Θεραπεύει χρόνιες παθήσεις του
συκωτιού και καταπολεμά τις πέτρες στα νεφρά και την ουροδόχο κύστη. Μειώνει το ουρικό οξύ και τα
τριγλυκερίδια στο αίμα. Καθαρτικό του αίματος και θεραπεύει την υψηλή του πίεση. Είναι αντισκορβουτικό

και άριστο τονωτικό. Επίσης είναι αντιβηχικό και πολύ καλό αντιφλεγμονώδες ειδικά για παθήσεις του
στήθους. Αποτρέπει τα αδενικά οιδήματα. Ακόμη είναι αντιρευματικό και άριστο θεραπευτικό της
αρθρίτιδας και των χρόνιων ρευματοπαθειών. Θεραπεύει την χρόνια δερματίτιδα, βοηθάει στο έκζεμα,
στην ακμή και στην φαγούρα. Καταπολεμάει τον έρπη. Το φυτό περιέχει ένα λευκό γαλακτώδη χυμό
(Latex).που αν απλωθεί πάνω σε μυρμηγκιές τις εξαφανίζει. Αυξάνει την όρεξη(εξαιτίας της πικράδας του)
και βοηθάει στην σωστή πέψη των τροφών(πολύ καλό χωνευτικό και τονωτικό του στομάχου)..
Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τη δυσκοιλιότητα. Άριστη πηγή πρόσληψης καλίου αλλά και ασβεστίου. Οι
ρίζες του μπορούν να αλεστούν και να χρησιμοποιηθούν σαν υποκατάστατο του καφέ ή ως ενισχυτικό
γεύσης του καφέ.
Πως το χρησιμοποιούμε; Είναι το βότανο που το χρησιμοποιούμε όλο, από
την κορφή(άνθη) ως τα νύχια(ρίζες). Κατά αρχή τα φρέσκα φύλλα του
τρώγονται ως σαλάτα(μαζί με ζωχούς) με λίγο ζεμάτισμα. Ένα μικρό
αγριοράδικο είναι λιγότερο πικρό από ένα ώριμο. Χρησιμοποιείται στην
μαγειρική και αν ψάξετε θα βρείτε αρκετές συνταγές. Πίνεται αποξηραμένο ή
φρέσκο ως έγχυμα (φύλλα, άνθη) και αφέψημα(ρίζες). Η δοσολογία είναι 1‐2
κουταλιές από το βότανο. Με τις ρίζες της πικραλίδας που είναι από τα πιο
ισχυρά μέρη του βοτάνου φτιάχνουμε και βάμμα. (δείτε και εδώ). Επειδή
περιέχει πολλά μέταλλα σκέφτομαι ότι θα δρα και ως φυτοπροστατευτικό
από μυκητιάσεις για μπαξεβανικά και καρποφόρα. Θα το δοκιμάσω και θα
ενημερώσω από τον Ιούνιο. Γενικά, το ταραξάκο είναι το βότανο που δεν
πρέπει να λείπει από κανένα σπίτι!
Tips: Επειδή είναι φυτό χαμηλό και φυτρώνει παντού, όταν το συλλέγεται επιλέξτε περιοχές μηδενικής
ρύπανσης και τοξικότητας. Επίσης να το πλένεται καλά πριν την χρήση (κ με ξύδι) ώστε να αποφύγεται
πιθανές μολύνσεις και αρρώστιες από ουσίες που “αφήνουν” άρρωστα ζώα.

ΤΣΟΥΚΝΙΔΑUrtica dioica
Ετήσιο φυτό που φτάνει τα 80 εκατοστά. Τη συναντάμε σχεδόν παντού σε
ακαλλιέργητους και καλλιεργημένους τόπους. Μαζεύονται τα νέα φύλλα το
χειμώνα μέχρι την άνοιξη πριν ανθίσει για πίτες ή τσιγαριστά .
Ο ίδιος ο πατέρας της ιατρικής ο Ιπποκράτης την είχε χαρακτηρίσει πριν από 2500
χρόνια, “πανάκεια” δηλαδή την είχε εντάξει στα φυτά που κάνουν για όλες τις
ασθένειες. Και είναι γεγονός ότι η τσουκνίδα πέρα από τις ευεργετικές της ιδιότητες
δεν προκαλεί καμία παρενέργεια. Δικαίως μπορεί να θεωρηθεί σαν ένα
φαρμακευτικό φυτό.
Η τσουκνίδα έχει στυπτικές, διουρητικές και τονωτικές ιδιότητες, καθαρίζει τον οργανισμό από τις τοξίνες,
ελέγχει τις αιμορραγίες, αυξάνει την αιμογλομπίνη, ελέγχει τα ερυθρά αιμοσφαίρια και τις πηκτικές ουσίες
του αίματος, και σαν ρόφημα μπορεί να κατεβάσει την πίεση αλλά και το σάκχαρο στο αίμα. Χάρη σε αυτές
τις ιδιότητες, η τσουκνίδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μια μεγάλη γκάμα παθήσεων και ασθενειών.

Έτσι από τα παλιά χρόνια μέχρι σήμερα έδιναν αφέψημα τσουκνίδας όταν κάποιος
είχε αιμορραγία, διάρροια (ακόμη και εάν είχε διάρροια από χολέρα), όταν οι
γυναίκες κατά την περίοδο πονούσαν ή είχαν υπερβολικά έμμηνα, για να
ανακουφίσουν από τις αιμορροΐδες, από την ποδάγρα, από τα εκζέματα στο δέρμα
και πολλά άλλα. Την έδιναν επίσης σαν ελαφρύ διουρητικό, για τα προβλήματα στα
νεφρά αλλά και για τους ρευματισμούς.
Οι βρασμένοι σπόροι τσουκνίδας κάνουν καλό στο συκώτι στη χολή, στην
αρτηριοσκλήρυνση, βοηθούν στη δυσκοιλιότητα ενώ λειτουργούν και σαν καθαρτικό.
Επίσης όταν πονάει το στομάχι μας από γαστρίτιδα ή από υπερέκκριση πεπτικών
υγρών το αφέψημα αυτό βοηθάει και ανακουφίζει.
Στην τσουκνίδα έχουν ανακαλυφθεί δραστικές βιολογικές ουσίες παρόμοιες με τις θηλυκές ορμόνες των
γυναικών. Έτσι η τσουκνίδα, είναι ένα από τα καλύτερα φυσικά μέσα για την αντιμετώπιση των
γυναικολογικών ασθενειών ή προβλημάτων. (από την περίοδο μέχρι τις αιμορραγίες μετά τον τοκετό.)
Μόνο σε περιπτώσεις αδενωμάτων της μήτρας ΔΕΝ συνίσταται να παίρνονται σκευάσματα τσουκνίδας.
Η τσουκνίδα, αυτό το ζιζάνιο που κάποτε το ξερίζωναν, είναι πλούσιο σε μεταλλικά άλατα σε ασβέστιο,
χαλκό, χλώριο, κάλιο, πυρίτιο, νάτριο και σίδηρο. Το είδος που απαντάται στην χώρα μας θεωρείται
εξαιρετικό, δεν είναι δηλητηριώδες και λειτουργεί εξαιρετικά σαν σύμμαχος κατά πολλών ασθενειών.

ΧΟΙΡΟΒΟΤΑΝΑ
Ετήσιο φυτό που φτάνει τα 20 εκατοστά. Το συναντάμε σχεδόν παντού σε
ακαλλιέργητους τόπους. Τα φύλλα του είναι σκούρα πράσινα
χνουδωτά.Μαζεύεται το χειμώνα μέχρι την άνοιξη για βραστά μόνο του ή με
άλλα χόρτα.Χρησιμοποιείτε και για πίτες μαζί με άλλα χόρτα.

ΒΑΤΟΣ
Θάμνος πολύ συνηθισμένος στους φράχτες, τα δάση, τα ρυάκια και αλλού. Οι
καρποί του φυτού ωριμάζουν το καλοκαίρι και τότε έχουν μαύρο χρώμα και
μια γλυκόξινη γεύση. Μπορούν να φαγωθούν φρέσκοι, κατευθείαν από το
φυτό, είναι δε δροσιστικοί, καταπραϋντικοί και χωνεύονται εύκολα από το
στομάχι. Επίσης, αν συγκεντρωθεί μεγάλη ποσότητα, μπορούν να γίνουν
εξαίρετη μαρμελάδα, γλυκό, παγωτό ή ακόμα και δροσιστικός χυμός.

ΜΑΝΙΤΑΡΙ
Τα μανιτάρια ανήκουν στους μύκητες. Τα βρίσκουμε την άνοιξη και το
φθινόπωρο σε δασώδεις περιοχές. Υπάρχουν μανιτάρια δηλητηριώδη
και φαγώσιμα και γι’ αυτό θα πρέπει κάποιος να είναι καλός γνώστης
τους για να τα ξεχωρίσει. Τα μανιτάρια σαν τροφή έχουν μεγάλη
διαιτητική αξία, γιατί είναι πλούσια σε πρωτεΐνες. Επίσης μπορούν να
θεωρηθούν ως αποθήκη βιταμινών Β και ανόργανων αλάτων
(φωσφόρου, σιδήρου, μαγνησίου κ.ά.). Τα στοιχεία αυτά (βιταμίνες,
άλατα) εμποδίζουν το σχηματισμό χοληστερίνης στο αίμα. Επιπλέον τα μανιτάρια δε δημιουργούν πάχος
και οπωσδήποτε είναι και πολύ νόστιμα. Μπορεί να φαγωθούν είτε ωμά σαν σαλάτες, γαρνιτούρες κ.λ.π.
είτε μαγειρεμένα με ομελέτες, ψάρια, κρέας, ζυμαρικά. Ακόμη μαγειρεύονται και με διάφορες σάλτσες,
ενώ μπορεί και να τηγανιστούν όπως το συκώτι αφού τα αλευρώσουμε.

ΑΓΡΙΟΦΡΑΟΥΛΑ
Είναι φυτό που ανήκει στην οικογένεια των θάμνων και ζει
πολλά χρόνια. Φυτρώνει πάντα σε δροσερά μέρηκαι ιδιαίτερα
σε κοιλάδες, όπου υπάρχει άφθονη χλόη και άλλα μικρά
πράσινα φυτά, σε σκιερά μέρη και κοντά σε ρυάκια ή
τρχούμενα νερά. Το φυτό το βρίσκουμε σε αφθονία το
καλοκαίρι οπότε και δίνει τους καρπούς του. Η μεταφύτευση
του φυτού σε κήπους και η καλλιέργειά του έχει δώσει
ποικιλίες με μεγάλο μέγεθος καρπών και εξαιρετική όψη, σε
καμμιά όμως περίπτωση δεν μνπορούν να φτάσουν το άρωμα
και τη θαυμάσια γεύση των άγριων. Οι καρποί της
αγριοφράουλας τρώγονται σκέτοι ή με ζάχαρη, κρασί, νερό, χυμό λεμονιού και κρέμα. Από τους καρπούς
του φυτού μπορούμε να παρασκευάσουμε σιρόπι που έχει περίφημο χρώμα και θαυμάσιο άρωμα και
γεύση, ίδια ακριβώς με του φρούτου, που μπορεί να διατηρηθεί για ένα χρόνο, χωρίς να πάθει καμμιά
αλλοίωση, και το χρησιμοποιούμε στην ζαχαροπλαστική. Επίσης μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τους
καρπούς με τη μορφή της κομπόστας, μαρμελάδας, χυμού ή γλυκών. Είναι καρποί πλούσιοι σε βιταμίνες
και μεταλλικά στοιχεία. Οι καρποί πρέπει να πλένονται την ώρα θα χρησιμοποιηθούν και ποτέ πρωτύτερα,
γιατί μουχλιάζουν.

ΑΚΡΙΔΕΣ
Αφαιρούμε φτερά και πόδια
Ξεπλένουμε λίγο
Τηγανίζουμε ακόμα και χωρίς λάδι, αφού περιέχουν λίπος.

ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΑ
Η σάρκα του σαλιγκαριού έχει την εξής χημική σύσταση με διακυμάνσεις
ανάλογα με την ηλικία, την διατροφή, την εποχή και τις καιρικές
συνθήκες.
Είναι μια τροφή πλούσια σε πρωτεΐνες και σε πολύτιμα άλατα, φτωχή σε
λίπος (4 φορές λιγότερο από το βοδινό και 6 από το τυρί) και δίνει
ελάχιστές θερμίδες. Η θρεπτική αξία τους ενισχύεται από το γεγονός ότι
οι πρωτεΐνες τους αποτελούνται από τα αμινοξέα που χρειάζεται ο
ανθρώπινος οργανισμός και ότι έχουν 10 φορές λιγότερα βακτηρίδια σε
σύγκριση με άλλα κρέατα.
Υπάρχουν πάρα πολλές συνταγές των σαλιγκαριών, πολλές όμως μοιάζουν λίγο πολύ μεταξύ τους.
Γενικά τα σαλιγκάρια καταναλώνονται βραστά, τηγανητά, με σάλτσα, οφτά (στην σχάρα ή στα κάρβουνα)
και στον φούρνο. Οι συνταγές, ανάλογα με την προετοιμασία των σαλιγκαριών που χρησιμοποιούνται,
κατατάσσονται σε τρεις ομάδες:
1. Συνταγές για σαλιγκάρια με το κέλυφος.
2. Συνταγές για σαλιγκάρια αποκελυφωμένα.
3. Συνταγές για σαλιγκάρια ξαναγεμισμένα.
Τα σαλιγκάρια βγαίνουν δυο φορές τον χρόνο. Στα πρωτοβρόχια του φθινοπώρου για να φάνε και στα μέσα
Μαρτίου για να αναπαραχθούν.

ΣΚΑΤΖΟΧΟΙΡΟΣ
Ο σκαντζόχοιρος είναι ένα ζώο μικρό, μήκους 18‐25 εκ. Τα ισχυρά
αγκάθια, που σκεπάζουν τη ράχη και τα πλευρά του, έχουν μήκος έως και
20 χιλιοστά. Έχει χρώμα σταχτί με πιο σκούρο το πρόσωπο και τα άκρα,
που καταλήγουν σε δυνατά γαμψά νύχια, με τα οποία σκάβει τη φωλιά
του στο έδαφος.
Ζει σε ανοιχτές εκτάσεις, φρυγανότοπους ή θαμνότοπους, χέρσα και
καλλιεργούμενα χωράφια, από το επίπεδο της θάλασσας ως την ορεινή
ζώνη.Είναι ζώο μοναχικό, νυχτόβιο, παμφάγο, αλλά κυρίως τρέφεται με έντομα, σαλιγκάρια, ριζώματα
φυτών, βολβούς, φρούτα, βατράχια, ποντίκια και φίδια.
Την ημέρα βρίσκει καταφύγιο στην υπόγεια φωλιά του ή κάτω από πεσμένα φύλλα και τη νύχτα εξορμά για
να βρει την τροφή του. Το φθινόπωρο όμως ο σκαντζόχοιρος στρώνει φύλλα και βρύα στη φωλιά του και
πέφτει σε χειμέρια νάρκη ως το Μάρτιο &ndash; Απρίλιο. Στην αρχή του καλοκαιριού το θηλυκό γεννά 3‐6
μικρά, τα οποία γρήγορα ωριμάζουν και μαθαίνουν κοντά στην μητέρα τους ν&rsquo; αναζητούν τροφή.
Εχθροί του σκαντζόχοιρου είναι ο σκύλος, η αλεπού, τα φίδια, η κουκουβάγια, η νυφίτσα και βέβαια η
οδική κυκλοφορία. Θεωρείτε ωφέλιμος για τον άνθρωπο γιατί τρέφεται με βλαβερά ζώα.

Μπορούμε επίσης να κυνηγήσουμε πουλια και άλλα ζώα …

ΨΑΡΕΜΑ
Οδηγίες για το καλάμι
Αυτό το εργαλείο, είναι συνήθως ένα μακρύ καλάμι 5 – 7 μ, με νάιλον
μάνα No 30, φελλό, ώστε να μένει 1,50 μ. πάνω απ’ το βυθό, μολύβι
μικρό, στριφτάρι τριπλό για τη μανά και τα δυό παράμαλλα No 20 και
αγκίστρια No 9 – 10, ή σαλαγγιά No 4 ή 5. Το ψάρεμα με καλάμι γίνεται
χωρίς Βάρκα, απ’ τη στεριά, βράχια, λιμάνι και σε κρεμαστά νερά. Τα είδη
που ψαρεύουμε είναι συνήθως κέφαλοι, σπάροι, σαργοί, ούγενες,
σάλπες, τσιπούρες, λαβράκια κ.ά.
Ψαρεύουμε όρθιοι ή καθιστοί σε σκαμνάκι με το καλάμι, που έχει ή όχι κουΒαρίστρα (μηχανισμό για το
μάζεμα της μεσηνέζας), δολώματα, καλαθάκι, και λοιπά σύνεργα (απόχη, νερό, καπέλο ή ομπρέλα για ήλιο
και βροχή), υπομονετικά απ’ το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Σαν δόλωμα για το καλάμι, χρησιμοποιούμε
συνήθως, ψωμί και τυρί ζυμωμένο με θαλασσινό νερό, ή φρυγανιά με λάδι, ή μικρά τεμάχια γαύρου,
σαρδέλας, σκουμπριού.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΚΑΛΑΜΙ
Απλό Καλάμι:
Επιλέγουμε καλάμι γύρω στα 5 μετρα. η πετονιά πρέπει να από #20 εως #25 και ίση σε μήκος με το καλάμι.
Οι χοντρές πετονιές διώχνουν το μεγάλο ψάρι. ο φελλός πρέπει να είναι μικρός και να ισοσταθμίζει με το
βαρύδι έτσι ώστε να μην βρίσκει αντίσταση όταν το τραβήξει. Το βαρύδι πρέπει να έχει μέγεθος μικρότερο
από την φακή. Αν χρειάζεται δεύτερο βαρύδι, το βάζουμε κοντά στον φελλό. Η απόσταση από το αγγίστρι
στο βαρύδι πρέπει να είναι γύρω στους 30 ‐35 πόντους. Το αγγίστρι πρέπει να απέχει από τον βυθό 10
περίπου πόντους.
Καλάμι Με Μηχανή:
1. Αρματωσιά κατάλληλη για τα ρηχά νερά.Κέφαλοι, σάρπες, σαργοί, μουρμούρια, μελανούρια
και άλλα. Χρησιμοποιούμε πετονιά #14 εως # 18 μεγάλης αντοχής, αγγίστρι παπαγαλέ #8 εώς
#6, μολύβι φακή και φελλό. Το μέρος είναι καλό να μαλαγρωθεί.
2. Η πιο κοινή αρματωσιά. Μπορεί να δολωθεί με οτιδήποτε δολώνεται αλλά μαζεύει
περισσότερα μικρόψαρα από την 1. Πετονιές από #14 εως #25, αγγίστρια στραβά σε μικρά
νούμερα. Γόπες, πέρκες, μικρές σάρπες και άλλα μικρά ψάρια θα είναι η λεία σας.
3. Πολυάγγιστρο αφρού. Δολώνεται με ψωμί γυρισμένο από μέσα δηλ. η ψίχα πρέπει να είναι
από έξω. Για πετονιά χρησιμοποιούμε #30 εως #35 και αγγίστρια #4 ως #2 παπαγαλέ. Φούσκα
σε μέγεθος αυγού είναι κατάλληλη για αυτό το ψάρεμα. Οσο πιο μακριά θέλουμε να πηγαίνει,
τόσο περισσότερο νερό θα βάλουμε στη φούσκα. Είναι κατάλληλο για κέφαλους και
μελανούρια.
4. Πολυάγγιστρο βυθού με παράμαλλα. Κατάλληλο αν το δόλωμα είναι ψωμί ή ζυμάρι. Αγγιστρα
και πετονιές βάζουμε όπως το 3, μολύβι σε σχήμα ελιάς περαστό, φωσφορούχα χάντρα και
στριφτάκι μικρού μεγέθους. Συνηθέστερη λεία οι κέφαλοι.
5. Τύπος πολυάγγιστρου χωρίς παράμαλλα. Χρήσιμοποιήται αν το δόλωμα είναι σαρδέλλα,
φρίσσα ή άλλο μικρόψαρο. Σαργοί, κέφαλοι, στήρες, σμέρνες και χταπόδια θα είναι η λεία σας.
6. Η κλασσική καθετή. Πετονιές #35 για μανα και #25 για παράμαλλα. Αγγίστρια ίσια μικρού
μεγέθους. Το συνηθέστερο δόλωμα γαρίδα, πεταλλίδα, καλαμάρι, σκουλήκια, οστρακοειδή
Όλα τα μικρόψαρα έναι ευάλωτα. Περκόχανα, γύλοι, σπάροι.

7. Αυτή η αρματωσιά δουλεύεται κυρίως νύκτα. Χρησιμοποιούμε πετονιές #40 για μάνα και #30
για παράμαλλα, μολύβι ελιά, αγγίστρια #6 εως # 5 παπαγαλέ, στριφτάρι και φωσφορούχα
χάντρα. Δολώματα,Φαραώ, γαρίδα ζωντανή, μάνα, καραβιδάκι. Τσιπούρες, σαργοί,
μουρμούρες.

ΚΟΜΠΟΙ

Κόμπος μισίνα σε αγκίστρι

Δόλωμα ή στριφτάρι σε μισίνα

Μισίνα με μισίνα

Μισίνα με καρούλι

Float stop

ΠΩΣ ΦΤΙΑΧΝΟΥΜΕ ΚΑΤΑΛΥΜΑ
Διαλέγουμε την κατάλληλη θέση
Πριν αρχίσετε να στήνετε την καλύβα κυνηγού ανιχνεύστε λίγο την περιοχή
για να διαλέξετε την καλύτερη θέση. Θα πρέπει να φτιαχτεί σε μέρος που θα
μείνει σχετικά στεγνό, ακόμα και μετά από δυνατή βροχή. Πρέπει να υπάρχει
αφθονία φύλλων, χλόης, πευκοβελόνων, ή παρόμοιων υλικών πολύ κοντά.
Όσο πιο ξηρά και όσο πιο χνουδωτά είναι τα υλικά αυτά, τόσο καλύτερη θα
είναι η μόνωση που θα παρέχουν.

Ο σκελετός της καλύβας
Βρείτε έναν κορμό ή ένα γερό κλαδί τρία με τέσσερα
μέτρα περίπου για να το χρησιμοποιήσετε ως «ουρανό».
Στηρίξτε τη μια άκρη του σε ύψος περίπου 1,5 μέτρο από
το έδαφος, τοποθετώντας τη σε ένα κλαδί δέντρου, σε
έναν βράχο, ή δέστε δυο κλαδιά σε μορφή Λ και στηρίξτε
την στην κορυφή τους.
Φτιάχνοντας την καλύβα κυνηγού για λόγους επιβίωσης
προσπαθήστε να κρατήσετε το εσωτερικό της όσο το
δυνατό μικρότερο για δύο λόγους. Κατ’ αρχάς, όσο
μικρότερη η καλύβα, τόσο λιγότερο και το υλικό που θα
πρέπει να συλλέξετε. Σε μια κατάσταση επιβίωσης όσο
λιγότερη ενέργεια καταναλώνετε τόσο το καλύτερο.
Αφετέρου, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, όσο
μικρότερος ο όγκος μέσα στην καλύβα τόσο ευκολότερα τα τη ζεστάνετε μόνο με τη θερμότητα σωμάτων
σας. Προσθέτοντας ένα μικρό κερί ή ζεστές πέτρες από την πυρά, η καλύβα μπορεί να είναι θερμή ακόμη
και στον πιο κρύο καιρό.
Για να καθορίσετε το μέγεθος της
καλύβας κυνηγού, ξαπλώστε κάτω από
τον κορμό που είναι ο «ουρανός», και
ορίστε μια περιοχή γύρω από το σώμα
σας. Ένα κενό μισό με ένα μέτρο γύρω
σας είναι αρκετό. Έτσι θα ορίσετε τον
όγκο που θέλετε να έχει η καλύβα σας.
Στη συνέχεια μαζέψτε κάμποσα γερά
κλαδιά και βάλτε τα κάθετα, από τον
«ουρανό» στο έδαφος. Αυτός είναι ο σκελετός της καλύβας σας. Προσέξτε ώστε να αφήσετε ένα άνοιγμα
για πόρτα, στην μία άκρη.
Μόλις ο κύριος σκελετός είναι έτοιμος, πάρτε μικρότερα κλαδιά και τοποθετήστε τα ή πλέξτε τα οριζόντια.
Σκοπός σας να δημιουργήσετε μια ισχυρή βάση πάνω στην οποία θα τοποθετήσετε κλαδιά, φύλλα και τα
υπόλοιπα υλικά μόνωσης.

Μόνωση της καλύβας
Τώρα είναι το πιο διασκεδαστικό μέρος της κατασκευής. Μαζέψτε φύλλα, χλόη, πευκοβελόνες, γρασίδι,
κλαδιά πεύκων ή άλλα με φύλλα, ή οποιοσδήποτε είναι διαθέσιμο και μπορεί να σωρευτεί πάνω στη
ράβδωση της καλύβας. Χρησιμοποιείστε το θερμότερο υλικό (το πιο ξηρό και πιο χνουδωτό) για να
γεμίσετε το εσωτερικό του καταφυγίου. Η καλύβα σας θα πρέπει να έχει κατ΄ ελάχιστον μισό με ένα μέτρο
υλικού συσσωρευμένο ομοιόμορφα γύρω από το σκελετό της. Όσο περισσότερο τόσο το καλύτερο. Να
θυμάστε ότι τα στεγνά και χνουδωτά υλικά θα πρέπει να καλύπτουν εντελώς τον εσωτερικό σκελετό, ώστε
να παρέχουν καλύτερη μόνωση.
Εάν μπορείτε, προσθέσετε στο τέλος ένα στρώμα κλαδιών, ραβδιών ή άλλου υλικού που θα κρατήσει τα
υλικά σε περίπτωση δυνατού αέρα. Αυτό το στρώμα θα πρέπει να βοηθά το νερό της βροχής να κυλά προς
το έδαφος, αντί να ποτίζει τα τοιχώματα της καλύβας.
Τώρα συρθείτε μέσα από το άνοιγμα που αφήσατε για πόρτα, και χουχουλιάστε στο θερμό εσωτερικό.
Τοποθετήστε άφθονο ζεστό και ξηρό υλικό από κάτω από σας, έτσι ώστε το σώμα σας να απέχει από το
έδαφος τουλάχιστο πέντε εκατοστά. Μπορεί να χρειαστεί να προσθέσετε υλικό, μια και με τη χρήση το
πάχος των υλικών θα μειωθεί. Κλείστε την πόρτα με ένα μεγάλο κλαδί ή με άλλο κατάλληλος υλικό.

Θέρμανση μιας καλύβας
Φορώντας τα κανονικά ρούχα για τις συγκεκριμένες συνθήκες μια καλύβα κυνηγού φτιαγμένη από ξηρά
υλικά μπορεί να σας κρατήσει ζεστούς ακόμα και σε θερμοκρασίες έως ‐5ο C. και να σας προστατεύσει από
τη βροχή. Ανάψτε ένα κερί και η μικρή φλόγα του θα βοηθήσει σημαντικά στη θέρμανση του καταφυγίου
σας.
Εάν χρειάζεστε την πρόσθετη θερμότητα, ανάψτε μια φωτιά έξω από την καλύβα και ώστε να ζεσταθούν
και οι πέτρες γύρω της. Αφού βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κάποιο κάρβουνο στις καυτές7 πέτρες, φέρτε
τους μέσα στην καλύβα σας και τοποθετήστε τους τριγύρω πάνω στο έδαφος. Οι καυτές πέτρες μπορούν να
ζεστάνουν τόσο το καταφύγιό σας όσο να σας κάνουν να αρχίσετε να γδύνεστε! Φανταστείτε ότι – ενώ
άλλοι έχουν παγώσει έως θανάτου, εσείς μπορείτε να παραμείνετε πραγματικά καυτοί!

Βελτιώσεις της καλύβας
Για μια πιο μακροπρόθεσμη καλύβα κυνηγού, είναι καλύτερα ένα μέρος της τουλάχιστο να είναι κάτω από
την επιφάνεια της γης. Αυτό χρειάζεται περισσότερο χρόνο και απαιτεί περισσότερη εργασία, αλλά θα είναι
πιο ζεστή και ευκολότερο να θερμανθεί. Θα πρέπει επίσης να είστε πολύ προσεκτικοί για το μέρος που θα
επιλέξετε να τη χτίσετε, δεδομένου ότι δεν θέλετε μια τρύπα που θα πλημμυρίσει.
Εάν σχεδιάζετε να μείνετε περισσότερο χρόνο στην περιοχή, μια μεγαλύτερη καλύβα μπορεί να είναι
καλύτερη. Έχω διαπιστώσει ότι η δημιουργία μιας μικρότερης καλύβας κυνηγού για ύπνο μέσα σε ένα
ακόμα μεγαλύτερο καταφύγιο είναι πολύ αποτελεσματική. Αυτό σας δίνει ένα μεγαλύτερο προστατευμένο
χώρο για τις δραστηριότητές σας και, σε μια γωνιά, ένα περισσότερο προστατευμένο χώρο για ύπνο που θα
είναι εύκολο να θερμανθεί μόνο με το σώμα σας.
Σημεία προσοχής στο στήσιμο μιας καλύβας κυνηγού :


Τοποθετήστε την πόρτα αντίθετα από τον αέρα



Βρείτε μια ξηρά θέση



Ένα μικρότερο καταφύγιο είναι ευκολότερο να χτιστεί και να θερμανθεί



Το ξερό και χνουδωτό υλικό είναι το καλύτερο για μόνωση



Όσο περισσότερα υλικά κάλυψης, τόσο περισσότερη ζεστασιά μέσα και υγρασία έξω



Η μόνωση κάτω από το σώμα σας είναι σπουδαιότατη.

ΠΟΡΕΙΑ
Προετοιμασία : Καθαρά πόδια – Foot powder ανάμεσα στα δάχτυλα – κομμένα νύχια – αφαίρεση
σκληρύνσεων φτέρνας κλπ.
Ρύθμιση ‘κομβίου πλάτης’ σακκιδίου στο ύψος των δικών σου ώμων.
Όχι περιττά βάρη : κάθε γραμμάριο περιττού βάρους ...πενταπλασιάζεται μετά την πρώτη ώρα πορείας.
Βασικός κανόνας : Περπατάμε αργά και με σταθερό ρυθμό. Το ‘αργά’’ στην αρχή της πορείας είναι ένα
τεμπέλικο βήμα. Πρέπει να αντισταθείς στην παρόρμηση να πας πιο γρήγορα. Περπατάμε τόσο αργά, ώστε
να μη χρειάζεται να αναπνέουμε από το στόμα, ιδίως το χειμώνα.
Στην αρχή της κάθε πορείας, ειδικά με φορτίο, αισθάνεται κανείς πολύ σύντομα ότι ‘δεν θα τα βγάλει
πέρα’. Αυτό είναι και το κρίσιμο σημείο. Από ´κει και πέρα η καρδιά και γενικά ο οργανισμός έχουν
προσαρμοστεί στο ρυθμό και το ´θέμα´ αντιμετωπίζεται ικανοποιητικά!
Για αυτό πρέπει να αποφεύγονται οι συχνές στάσεις, ενώ όταν γίνονται δεν πρέπει να διαρκούν πολύ (5‐10
λεπτά κάθε ώρα).
Γενικά, κάθε 30‐45 λ κάνουμε στάση 5‐10 λ, αλλά στεκόμαστε όρθιοι, ακουμπώντας το σακίδιο (χωρίς να το
βγάλουμε) σε ένα βράχο ή δέντρο.
Αυτό που επιτείνει πολύ την κόπωση είναι οι απότομες κινήσεις, όπως απότομα ανεβάσματα. Εάν στο
μονοπάτι σου είναι ένα βραχάκι σαν σκαλί, μην το ανέβεις με μια δρασκελιά, παράκαμψέ το. Τις ‘κορδέλες’
που κάνει το μονοπάτι ή ο δρόμος που ανεβαίνει μια πλαγιά, ακολούθησε τις πιστά, μην ‘κόβεις’ δρόμο
ανεβαίνοντας ευθεία.
Περπατάμε όσο γίνεται πιο όρθιοι,
είτε
ανεβαίνουμε
είτε
κατεβαίνουμε. Γι΄ αυτό ρυθμίζουμε
ανάλογα τους ιμάντες του σακιδίου.
Κάθε άλλη στάση του σώματος
αυξάνει τις καταπονήσεις και
μειώνει την βάρους του σώματος
πέφτει μπροστά από τα πόδια, άρα
είναι ευκολότερο να πέσουμε προς
τα εμπρός. Αν γέρνουμε προς τα
πίσω
τότε
ευκολότερα
θα
γλιστρήσουμε και θα «σκάσουμε»
κάτω με τη λεκάνη.
Απότομη πλαγιά, την κατεβαίνουμε
ζικ ζακ κι όταν αλλάζουμε
κατεύθυνση ξεκινάμε με το πόδι που βρίσκεται ψηλότερα. Στην ανάβαση απότομης πλαγιάς, μετά από
κάποιο βήμα κάθε τόσο ενώνουμε τα γόνατα (ξεκουράζονται οι μύες).
Ένα ραβδί (καλύτερα η ανιχνευτική διχάλα) σου προσφέρει μεγάλη βοήθεια : Μέσω του χεριού, διοχετεύεις
μέρος του βάρους του σακιδίου, ενεργεί σαν ‘τρίτο πόδι’ και σε παραπατήματα προσφέρει ουσιαστική
βοήθεια για αποφυγή διαστρεμμάτων (ή και σπάσιμο) του αστραγάλου.

Πόσο βαριά είμαστε ντυμένοι όταν περπατάμε στο κρύο; Τόσο ώστε να μην κρυώνουμε, αλλά κυρίως να
μην ιδρώνουμε. Το κρύο παγώνει τον ιδρώτα και κρυώνουμε πιο πολύ. Βγάζε ρούχα όταν έχεις τάση για
εφίδρωση. Δεν πρόκειται να κρυολογήσεις ενόσω περπατάς.
Το μαντήλι είναι αρκετά καλό για να μαζεύει τον ιδρώτα του λαιμού ή ως... σκούφος ανάγκης (το φοράς
σαν τσεμπέρι).
Ξήρανση χειλιών: Συμβαίνει λόγω υψομέτρου αλλά και λόγω κρύου. Μπορεί να δημιουργηθούν και πληγές
στα χείλια. Γι΄ αυτό πρέπει να τα αλείφετε συχνά με ειδικό λιπαρό lip‐stick και στην ανάγκη με βούτυρο ή
λάδι φαγητού.
Όταν έχει ήλιο και ζέστη; Πρέπει απαραιτήτως να προστατεύονται το κεφάλι, ο σβέρκος και η σπονδυλική
στήλη, γιατί οι ηλιακές ακτίνες (ιδίως στον αυχένα (σβέρκο) προκαλούν εξάντληση πολύ περισσότερο από
την ίδια τη ζέστη. ΠΟΤΕ μην περπατάς γυμνός από τη μέση κι απάνω. Μία βαμβακερή φανέλα σε
προστατεύει από τα εγκαύματα και μαζεύει τον ιδρώτα που εξατμίζεται με το ρεύμα αέρος και σου
δημιουργεί σχετική δροσιά.
Το μαντήλι είναι ιδανικό για προστασία του αυχένα από τον ήλιο.
Στις στάσεις : Πιες λίγο νερό. Κατάπιε το αφού προηγουμένως έχεις διαβρέξει τη στοματική κοιλότητα και
τον λάρυγγα (γαργάρα). Και στο ψύχος χρειάζεσαι νερό μολονότι δεν το αισθάνεσαι. Φόρεσε αμέσως κάτι
(μπουφάν, αντιανεμικό, φλίς), το οποίο πρέπει να στοιβάζεις εξωτερικά του σακιδίου (ή τελευταίο), ώστε
να βγαίνει αμέσως.
Τι τρώμε στην πορεία; Σε κάθε στάση μικρή ποσότητα αλλά με μεγάλη θρεπτική αξία δηλ. ξηρούς
καρπούς, ελιές/ψωμί, αποξηραμένα φρούτα (σύκα, σταφίδα).
Εάν αισθάνεσαι εξάντληση (πέρα από την κόπωση), κράμπες, ζαλάδες, τάση για εμετό το πιθανότερο είναι
να σου λείπει αλάτι, γι΄ αυτό έχε πάντα μαζί σου λίγο (αλάτι θαλάσσης, υπάρχει και σε χάπια). Μην πίνεις
τίποτε άλλο παρά μόνο νερό. Όχι καφέδες, χυμούς, οινοπνευματώδη, γιατί απορροφούν υγρά από το
σώμα.
Σε μεγάλες στάσεις φτιάξε ένα τσάι (όχι ‘του βουνού’ γιατί ρίχνει την πίεση). Σε πολύωρες πορείες πίνουμε
κάθε τόσο λίγο νερό έστω κι αν δεν διψάμε (χειμερινές...). Αν διψάς πολύ μετά από μεγάλη πορεία ΜΗΝ
πιείς απότομα πολύ νερό. Θα σου φέρει αναγούλα και πιθανόν εμετό, που θα σε αφυδατώσει κι άλλο! Πίνε
λίγο λίγο, πριν το καταπιείς βρέξε όλο τον ουρανίσκο και κάνε γαργάρα. Μην πιείς ΠΟΤΕ θαλασσινό νερό.
Υπόδηση : Φοράμε πάντοτε (χειμώνα‐καλοκαίριι) δύο ζεύγη κάλτσες εκ των οποίων το εσωτερικό είναι
απορροφητικό. Η «μηχανική» είναι ότι η εσωτερική κινείται με το πόδι, η εξωτερική με το άρβυλο και έτσι
οι τριβές μεταφέρονται ανάμεσα στις δύο κάλτσες αντί στο πέλμα (αποφυγή φλύκταινων, φουσκάλων,
ερεθισμών κλπ.). Τα κορδόνια είναι όλα δεμένα ώστε να συγκρατείται ο αστράγαλος στα στραβοπατήματα,
ιδίως στην κατάβαση.
Διάστρεμμα (στραμπούληγμα) κατά την πορεία : Μη βγάλετε την αρβύλα, γιατί υποστηρίζει την άρθρωση
ενώ αν αφαιρεθεί μπορεί ο αστράγαλος να πρηστεί τόσο που να μη μπορεί να μπει πάλι η αρβύλα.
Φουσκάλες : Τρυπάς με καυτηριασμένη βελόνα να αδειάσει το υγρό. Betadin και κάλυψη.

Πορεία με πυξίδα στο δάσος:
Πριν μπούμε σε δάσος προσδιορίζουμε την πορεία που θα μας οδηγήσει στον (τελικό ή ενδιάμεσο)
προορισμό μας, π.χ. 120ο . Μπαίνοντας στο δάσος δεν βαδίζουμε βέβαια με την πυξίδα στο χέρι!
Σκοπεύουμε όσο μακρύτερα μπορούμε ένα σταθερό σημείο προς 120ο και πηγαίνουμε μέχρι εκεί (ακριβώς,
όχι στο περίπου, γιατί τα μικρά αυτά σφάλματα θα μας δημιουργήσουν μεγάλο τελικό λάθος) όπως μας
επιτρέπει το έδαφος. Δεν έχει σημασία δηλ. να τηρούμε την 120ο εν όσο βλέπουμε σαφώς το σκοπευθέν
σημείο. Από εκεί σκοπεύουμε επόμενο εμφανές και σταθερό σημείο προς 120ο κ.ο.κ. στα χείλη βράχου ή
γκρεμού. Το ίδιο γίνεται και απάνω σε θάμνους που φυτρώνουν στην άκρη.
Ημερολόγιο : Η τήρηση ημερολογίου μπορεί να σας γλυτώσει από μεγάλες ταλαιπωρίες κατά την
επιστροφή ή αν χάσετε το μονοπάτι (όταν χάνουμε το μονοπάτι γυρίζουμε πίσω μέχρι το τελευταίο σίγουρο
σημάδι του). Η κούραση, η ανησυχία και η ομίχλη (ακόμα και ελαφριά) μπορεί να μας οδηγήσουν σε
τελείως λανθασμένες κατευθύνσεις (απώλεια προσανατολισμού, απώλεια αίσθησης χρόνου, δηλ.
περπατάμε 10λ και νομίζουμε ότι πέρασε μισή ώρα!). Μπορεί να ανέβουμε μια πλαγιά ή μια κορυφή με
κατακάθαρο ουρανό και ξαφνικά να πέσει ομίχλη. Γι΄ αυτό τα βασικά που τηρούμε στο ημερολόγιο είναι :
Χρόνο και τόπο εκκίνησης ‐ Γενική κατεύθυνση που ακολουθούμε ‐ Χρόνο αλλαγής κατεύθυνσης‐
Χαρακτηριστικά σημεία του τοπίου ‐ σημεία στάσης ‐ χρόνοι στάσης και επανεκκίνησης ‐ βαρομετρική
πίεση.

Πορεία στο χιόνι:
Εκτός δάσους η ακτινοβολία UV (ιδίως UVC) από το χιόνι είναι πολύ επιβλαβής και μπορεί να προκαλέσει
οξύ πόνο στα μάτια και προσωρινή τύφλωση. Φοράτε πάντα ΚΑΛΑ απορροφητικά γυαλιά. Τα «φτηνά»
γυαλιά δεν απορροφούν την ακτινοβολία, η κόρη του ματιού μένει πολύ ανοιχτή και εισρέει μεγάλη
ποσότητα UV. Εν ανάγκη κάψτε φελλό και μαυρίστε καλά την περιοχή γύρω από τα μάτια ή καλύψτε το
πρόσωπο με το προσκοπικό μαντήλι αφού κάνετε δύο μικρές τρύπες για να βλέπετε.
Το χιόνι, ακόμα και σε σχετικά λεπτό στρώμα, μπορεί να καλύπτει επικίνδυνες για το περπάτημα παγίδες.
Γι΄ αυτό πρέπει να πατάει καλά πρώτα το ένα πόδι προτού σηκωθεί το άλλο. Ανεβαίνουμε σκάβοντας με τη
μύτη, κατεβαίνουμε σκάβοντας με το τακούνι. Απότομες πλαγιές, ζικ‐ζακ σκάβοντας με το πλάι του
πέλματος.
ΧΙΟΝΟΣΤΙΒΑΔΑ : Σε απότομες πλαγιές ή σε σάρες, όταν πέσει και συσσωρευθεί φρέσκο χιόνι απάνω σε
παγωμένο χιόνι, τότε αν διαταραχθεί η νέα επιφάνεια (ακόμα και από... κραυγή) μπορεί να προκαλέσει
κατολίσθηση της φρέσκιας μάζας χιονιού, η οποία πέφτοντας μαζεύει όλο και περισσότερο χιόνι και όπου
πέσει... σκοτώνει ή θάβει βαθειά! Χιονισμένες απότομες πλαγιές και σάρες θα διασχίσετε ΜΟΝΟ ΣΕ
ΕΣΧΑΤΗ ΑΝΑΓΚΗ και αφού κάνετε το τέστ του «Π» : Χαράζετε ένα Π με κάθε σκέλος 0.5μ και μέχρι βάθους
0.5μ. Αν δείτε να κατρακυλάει το χιόνι που περιέχεται στο Π τότε σίγουρα έχετε συνθήκες χιονοστιβάδας.
ΔΕΝ μπορείτε να περάσετε!
«ΚΟΡΝΙΖΑ» : Στο χείλος βράχου ή γκρεμού το χιόνι συσσωρεύεται
προοδευτικά πέρα από το κατακόρυφο όριο. Εάν πατήσετε πέρα από
το «όριο αποκοπής» (βλ. Σχήμα) θα πέσετε στον γκρεμό μαζί με το
χιόνι. Γι΄ αυτό ΠΟΤΕ μην πατάτε κοντά.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΒΟΥΝΟ
1. Μην πατάς ανεξέλεγκτα σε χόρτα και θάμνους. Βάλε πρώτα το κοντάρι σου ή ένα μακρύ ξύλο.
Μπορεί να είναι κρυμμένα εκεί φίδια κ.α.
2. Μην σηκώνεις μια πέτρα παρά μόνο αν την αναποδογυρίσεις πρώτα με το πόδι σου. Μπορεί να
κρύβονται από κάτω σκορπιοί.
3. Να κυκλοφορείς πάντα με κλειστά παπούτσια και κάλτσες.
4. Ποτέ μην αφήνεις οποιοδήποτε φαγητό (ψωμί, φρούτο, τυρί) στο σακίδιο ή στο αντίσκηνο.
5. Ποτέ αποφάγια στον χώρο πλύσεως. Καθαρίζεις την καραβάνα με χαρτί αδειάζοντας τα
υπολείμματα στην σακούλα σκουπιδιών.
ΠΡΟΣΟΧΗ : Ούτε υπολείμματα γάλακτος, τραβάει τα φίδια.
6. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην αρχίσεις να τρέχεις, διότι το δηλητήριο θα κυκλοφορήσει γρηγορότερα.
Δέσε το μέλος που σε δάγκωσε το φίδι σφιχτά με το μαντήλι σου πάνω από το σημείο που σε
δάγκωσε. Φώναξε ή σφύριξε (... / ‐‐‐ / ...) για βοήθεια και στάσου ακίνητος.
7. Το νερό του καταυλισμού είναι ΙΕΡΟ. Πίνουν και άλλοι πιο κάτω. Μεταχειρίσου το σαν να είναι ένα
τεράστιο ποτήρι που πίνεις εσύ. Μην πατάς στο ρυάκι, μην ρίχνεις ούτε ψίχουλα, ούτε
σαπουνάδες, ούτε να πλένεις σε αυτό.
8. Αν σε πλησιάσει μέλισσα ή σφήκα στάσου ακίνητος, ακόμα και αν κάτσει πάνω σου. Κινήσεις
πανικού πανικοβάλλουν και τα ζώα, και τα κάνουν επιθετικά.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Κανείς μόνος του έξω από τον καταυλισμό. Μέσα στο δάσος να κινείστε τουλάχιστον δύο με
τρείς μαζί. Πάντα να έχετε μαζί σας σφυρίχτρα για περίπτωση ανάγκης.

ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΒΟΥΝΟΥ
Ορεινή πεζοπορία κάνει αυτός που ανεβαίνει σ' ένα βουνό, από βατά και εύκολα μονοπάτια,
αποφεύγοντας τις δυσκολίες και χωρίς να έχει τις περισσότερες φορές σαν στόχο την κατάκτηση της ψηλής
κορφής.
Στα ελληνικά βουνά που το χιόνι λειώνει σχεδόν τελείως, κατά τον θερινούς μήνες, οι ορειβάτες έχουν τη
δυνατότητα να τα προσεγγίσουν ανεβαίνοντας μέχρι την κορυφή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Τα
περισσότερα βουνά μας, προσφέρουν αρκετή και ενδιαφέρουσα χλωρίδα και πανίδα, πηγές, ακόμα και
λίμνες, μέχρι τα 2.400 μ. υψόμετρο.
Στην πορεία όμως πάνω στα ελληνικά βουνά, καλό είναι να γνωρίζουμε τα βασικά στοιχεία ορολογίας.
1. Αλπινισμός : Η ονομασία δόθηκε γι' αυτούς που ασχολούνται κι ανεβαίνουν στις διάφορες κορυφές
των Άλπεων. Ο όρος έγινε ευρύτερα γνωστός και αφορά την ενασχόλησή μας με το βουνό
ακολουθώντας διαδρομές επιδεκτικής βαθμολογίας.
2. Αρνητικό : Σημείο της ορθοπλαγιάς που η κλίση του είναι προς το κενό σε σχέση πάντα με το
κάθετο επίπεδο. Για την προώθησή μας σε τέτοια σημεία χρειάζονται οπωσδήποτε τεχνικά μέσα.
(σκάλες, καρφιά, ιμάντες ). Βάζουμε πολλές ασφάλειες και αυτασφάλειες!
3. Διαδρομή : Τα προεπιλεγμένα από τους ορειβάτες συνεχή σημεία για το ανέβασμα μιας
ορθοπλαγιάς.
4. Διαμπερές : Είναι δύο συγκοινωνούσες τρύπες στην επιφάνεια ενός πέτρινου όγκου. Θεωρούνται
φυσικά σημεία στην αναρρίχηση.
5. Δίεδρο : Σημείο της ορθοπλαγιάς όπου οι έδρες των πέτρινων όγκων ενώνονται σχηματίζοντας
γωνία μεταξύ τους. Η κλίση και το άνοιγμα της γωνίας δεν είναι πάντα σταθερά αλλά ποικίλουν.
Σχηματικά παρομοιάζεται με το εσωτερικό ενός μισοανοιγμένου βιβλίου.
6. Ζωνάρι : Μακρόστενο πατάρι που κόβει οριζόντια την ορθοπλαγιά.
7. Καπνοδόχος (σεμινές) : Σημαίνει ένα κόψιιμο στο βράχο που έχει τρείς πλευρές, μέσα στο οποίο
μπορεί να χωρέσει το ανθρώπινο σώμα. Η τεχνική που θα χρησιμοποιηθεί εξαρτάται από το πλάτος
του, και από τη σύσταση του βράχου.
8. Κορνίζα : Είναι μια προεξοχή του βράχου ( μπορεί και κόψη ), όπου το χιόνι εκεί που
συγκεντρώνεται σχηματίζει χιονένιο όγκο προς το κενό. Είναι πολύ επικίνδυνο σημείο.
9. Κόψη : Η ακμή που σχηματίζουν οι έδρες δύο πέτρινων όγκων, όπου η κλίση και το μήκος ποικίλουν
ανάλογα με τη διαμόρφωση των βράχων. Σχηματικά παρομοιάζεται με την εξωτερική πλευρά ενός
μισοανοιγμένου βιβλίου.
10. Κρεβάς : Σχισμές ή ρήγματα στον παγετώνα σε ακανόνιστα σχήματα και διαφορετικό βάθος
11. Αονκι : Επικλινές ανοικτό πέρασμα. Μπορεί συνήθως να στενεύει από κάτω προς τα επάνω και τις
περισσότερες φορές είναι καλυμμένος με σάρα.
12. Μυτίκι : Μυτερή προεξοχή βράχου σε σχέση με την ορθοπλαγιά.
13. Ορθοπλαγιά : Η κάθετη πλευρά ενός πέτρινου όγκου με βράχια.
14. Πλάκα : Κάθετα κομμάτια βράχου, που από μακριά φαίνονται ότι είναι λεία.
15. Πλάτωμα : Το οριζόντιο μεγάλο άνοιγμα που κόβει τη συνέχεια της πλαγιάς του βουνού. Σημείο
κατάλληλο για κατασκήνωση.
16. Ράμπα : Επίμηκες στενό πατάρι που κόβει την ορθοπλαγιά, ανεβαίνοντας κατά μήκος του ορεινού
όγκου του βουνού.
17. Ριμέ : Τα μικρά ανοίγματα τον παγετώνα συνήθως στη βάση κάποιας ορθοπλαγιάς.
18. Σάρα : Μια περιοχή της ορθοπλαγιάς‐διάσπαρτη από πέτρες. ( 'Ενα ποτάμι από πέτρες ). Αρκετά
επικίνδυνη.
19. Τραβέρσα : Οριζόντια μετατόπιση προς τα πλάγια.

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΤΟ ΒΟΥΝΟ
Βασική αρχή πρέπει να είναι:

ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ ΑΦΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΘΟΥΝ!!!
Αν όμως κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατόν, πρέπει τα προβλήματα να τα αντιμετωπίζουμε ψύχραιμα, χωρίς
περιττές και σπασμωδικές κινήσεις και προπαντός με λογική. Σε γενικές γραμμές μπορούμε να κατατάξουμε
τους κινδύνους σε δύο κατηγορίες:
Υποκειμενικοί : Είναι οι κίνδυνοι που προέρχονται από κάποιο σφάλμα καθαρά δικό μας ή της συντροφιάς
μας. Τέτοια σφάλματα ξεκινούν πολλές φορές από υπερβολικό ενθουσιασμό και σιγουριά για τον εαυτό
μας.
Στους υποκειμενικούς κινδύνους εντάσσεται:
1. Η εξάντληση (κούραση σωματική, ψυχική, πνευματική) Η άσκοπη κατανάλωση δυνάμεων σε
εύκολα ή δύσκολα περάσματα. Πρέπει, λοιπόν, να κρατάμε αποθέματα δυνάμεων, που πιθανόν να
χρειαστούμε σε περίπτωση κινδύνου.
2. Η επιπολαιότητα : Πρέπει να ζυγίζουμε τα πράγματα πολύ, πριν πάρουμε την απόφασή μας για
κάτι να αναπτύξουμε τις ικανότητες της κρίσεως και της προνοητικότητας. Η σχολαστικότητα και η
προσοχή πρέπει να είναι οι άξονες στους οποίους θα κινηθούμε.
3. Η έλλειψη απόστασης ασφαλείας : Κρατάμε, πάντα, αποστάσεις ασφαλείας, τόσο στο περπάτημα,
άσο και στην ανάβαση.
4. Η έλλειψη ετοιμότητας : Πρέπει κάθε στιγμή να είμαστε σε ετοιμότητα για να αντιμετωπίσουμε
κάτι, αλλά και να προλάβουμε να ειδοποιήσουμε τους άλλους για ότι συμβεί.
5. Η άγνοια στοιχειωδών πραγμάτων : Σε σχέση με το περπάτημα, τη διατροφή, τις προμήθειες σε
νερό, τρόφιμα, ενδυμασία, την προφύλαξη από τον καιρό.
6. Η νόσος του βουνού : Η απότομη μετάβαση από μικρό σε μεγάλο υψόμετρο, η. έλλειψη οξυγόνου
ή η κούραση, δημιουργεί συμπτώματα όπως, δύσπνοια, κεφαλαλγία, εμετούς, ταχυπαλμία και
γενική κακουχία του σώματος. Χρειάζεται πολύ καλή προετοιμασία ( Ψυχική και σωματική ) και
αποφυγή από αλκοολούχα ποτά.
7. Η γενική υποθερμία : Τα ακατάλληλα ή βρεγμένα ρούχα, η ανεπαρκής τροφή, η κούραση, ή ένας
τραυματισμός δημιουργούν συμπτώματα όπως τρεμούλα, κρυάδες, υπνηλία, χαμηλό σφυγμό,
χλώμιασμα, αργή αναπνοή., λιποθυμία. Η βοήθεια που θα πρέπει να δώσουμε είναι προσφορά
ζεστού ροφήματος (σούπα ‐ τσάϊ), και να μην τον αφήσουμε να αποκοιμηθεί, αλλά να του
προσφέρουμε ζεστά ρούχα και συντροφιά ώσπου να συνέλθει κάπως.
8. Η ηλίαση : Η έκθεση επί πολλή ώρα στον ήλιο δημιουργεί ζαλάδες, βούισμα στ' αυτιά, αδιαθεσία,
τάση για εμετό, λιποθυμία. Η προσπάθειά μας επικεντρώνεται στη μεταφορά του πάσχοντα σε
σκιερά μέρος. Τον ξαπλώνουμε και ανασηκώνουμε το πάνω μέρος του σώματος του λασκάρουμε τα
ρούχα, τον δροσίζουμε με κομπρέσες και του δίνουμε να πιεί κρύα ποτά ( όχι αλκοόλ ).
9. Τα εγκαύματα : Είναι δερματικά και οφείλονται στον ήλιο και την έλλειψη προστατευτικών μέτρων
ή οφθαλμικά, που οφείλονται πάλι στον ήλιο και την έλλειψη ειδικών γυαλιών. Χρειάζεται ο παθών
κρύες κομπρέσσες και επάλειψη με προστατευτική κρέμα. Μεταφορά του παθόντα σε σκιερά
μέρος αν έχει πρόβλημα στα μάτια και τοποθέτηση ειδικού κολλύριου αν υπάρχει, αλλιώς το
αντικαθιστούμε πρόχειρα με μαύρο τσάϊ ή γάλα και τοποθέτηση γάζας γύρω από τα μάτια.
Η αβλεψία πάνω στα προηγούμενα δημιουργεί αντικειμενικούς κινδύνους. Τέτοιοι μπορεί να οφείλονται
σε :

1. Κατολίσθηση : 'Οταν ξεκολλούν ολόκληρα κομμάτια βράχου και κατρακυλούν στην πλαγιά του
βουνού.
a. Αποφυγή , λοιπόν, άσο μπορείτε από περιοχές που οι κατολισθήσεις είναι συνηθισμένες,
όπως σεμινές, σχισμές κλπ.
b. Διαλέξτε σίγουρα μονοπάτια και περάστε τα τις κατάλληλες ώρες της ημέρας.
c. Κατά την ανάβαση κρατάτε μικρές αποστάσεις από τους άλλους ορειβάτες και φροντίστε να
βρίσκεστε έξω από τη γραμμή πτώσεως.
d. Αν αντιληφθείτε κάποια κατολίσθηση ειδοποιήστε αμέσως τους άλλους ορειβάτες
1. Η καταιγίδα , ο κεραυνός, η θύελλα : Τα σύννεφα της καταιγίδας δημιουργούν βροχή ή χαλάζι. Ο
κεραυνός δημιουργείται κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας και είναι ένας σπινθήρας που
εμφανίζεται ανάμεσα σε δύο σύννεφα ή ένα σύννεφο και τη γη. Τα φαινόμενα αυτά συνοδεύονται
σχεδόν πάντα από σφοδρούς ανέμους. Στην περίπτωση αυτή αποφύγετε τα επικίνδυνα σημεία και
αναζητήστε ασφαλείς χώρους. Φορέστε έγκαιρα τα ρούχα που έχετε για τη βροχή. Αποφύγετε
καταρράκτες, μεμονωμένα δέντρα και συρματόσχοινα. Τοποθετείστε όλα τα μεταλλικά αντικείμενα
και τα υγρά σχοινιά σε κάποια απόσταση. Επιλέξτε ένα σημείο δίπλα στο βράχο και μείνετε εκεί. Σε
καμιά περίπτωση δεν πρέπει να καταφύγετε σε σπηλιές, σχισμές ή σεμινέ.
2. Χιονοπτώσεις : Οι συνθήκες αλλάζουν εντελώς με το χιόνι, ο κίνδυνος μεγαλώνει πολύ. Αν έχετε
βραχεί αλλάξτε ρούχα, αποφύγετε τα επικίνδυνα σημεία. Μπορείτε να εξασκηθείτε στην ορειβασία
κάτω από κακές καιρικές συνθήκες, πριν ξεκινήσετε για μια κανονική πορεία.
3. Ομίχλη : Η ομίχλη είναι ένα σύννεφο που σχηματίζεται στην επιφάνεια της γης από
συμπυκνωμένους υδρατμούς, οι οποίοι όμως δεν μεταβάλλονται σε βροχή. Ο μεγαλύτερος
κίνδυνος είναι να χάσετε τον προσανατολισμό σας. Είναι απαραίτητο να γνωρίζετε καλά τη χρήση
της πυξίδας και του χάρτη. Διαλέξτε ένα γνωστά δρόμο για την κατάβαση. Η ομάδα πρέπει να είναι
μαζί, ο ένας ορειβάτης πολύ κοντά στον άλλον.
4. Σκοτάδι : Μια αργοπορημένη εκκίνηση έχει σαν αποτέλεσμα να καθυστερήσει κάποιος και να μην
προλάβει να επιστρέψει πριν σκοτεινιάσει. Αν διαπιστώσετε ότι το επόμενο σημείο ασφάλειας
είναι μακριά, καλύτερα να διανυκτερεύσετε επιτόπου. Η ομάδα είναι καλά να μείνει κι εδώ μαζί,
όπως και στην ομίχλη, όσο εύκολη κι αν είναι η διαδρομή.

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ – Α’ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
Όσα μέτρα ασφαλείας και να πάρετε, όσο μεγάλη πείρα και να έχετε, μπορεί να σας συμβεί κάποιο
ατύχημα, όπως για παράδειγμα, μια πτώση. Είναι φανερό, πως σε μια τέτοια περίπτωση δεν μπορείτε να
περιμένετε βοήθεια από πουθενά αλλού παρά μόνο από τους συντρόφους σας. Είναι επίσης φανερό πως η
βοήθεια αυτή έχει τεράστια σημασία. Μπορεί να σώσει ζωές. Είναι απαραίτητο, λοιπόν, να ξέρετε όλες τις
τεχνικές βοήθειας και διάσωσης. Ο κάθε ορειβάτης πρέπει να είναι καλά προετοιμασμένος για τις
περιπτώσεις αυτές, ώστε να μην πανικοβάλλεται με το παραμικρό.
ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΤΟΥ ΟΡΕΙΒΑΤΗ : Καθένας, που ασχολείται με την ορειβασία και το βουνό είναι υποχρεωμένος
να δώσει βοήθεια, ακόμη κι αν πρέπει να διακόψει την πορεία του, προκειμένου να βοηθήσει κάποιον που
έχει υποστεί ατύχημα.

Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ :
Είναι πολλές oι φορές που προκαλούνται ατυχήματα κι αυτά κύρια από τον ανθρώπινο παράγοντα, παρά
από τα υλικά. Σε τέτοια περίπτωση, υπάρχουν πάντα ορισμένα ειδικά προβλήματα. Για την επιτυχία μιας
διάσωσης απαιτείται ηρεμία και ψυχραιμία, καθώς και μεγάλη δύναμη θέλησης.

ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΟΤΑΝ ΣΥΜΒΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΙΝΑΙ :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Αποκτήστε σαφή αντίληψη της κατάστασης του ατυχήματος.
Βοηθήστε τον τραυματισμένο.
Ασφαλίστε τον τραυματισμένο.
Εξετάστε τον πάσχοντα.
Δώστε του τις πρώτες βοήθειες.
Ειδοποιήστε ομάδες διασώσεως και μεταφορείς.



Πρέπει πριν τρέξετε απερίσκεπτα να δώσετε τις πρώτες βοήθειες στον άτυχο συνάνθρωπο μας να
μην ξεχνάτε τον κώδικα του ορειβάτη : παρατήρηση περιοχής ‐ σχεδίαση πορείας ‐ υλοποίηση
διαδρομής με τον πιο ασφαλή κι ανέξοδο από ενεργειακής άποψης τρόπο για προσέγγιση του
ατυχηματία χωρίς βέβαια να προκαλέσετε μεγαλύτερο κίνδυνο στον πάσχοντα συνάνθρωπό μας ή
το περιβάλλον (π.χ. κατολίσθηση). Αμέσως πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί του ρωτώντας του αν
έχει χτυπήσει, πού έχει χτυπήσει, τι αισθάνεται, αν μπορεί να συνεχίσει κ.λ.π. Στην περίπτωση που
δεν μπορεί να σας βοηθήσει ο πάσχον τότε πρέπει να προβείτε σε μια πρώτη και πρόχειρη
διάγνωση αν οι συνθήκες και η μορφολογία του εδάφους το επιτρέπουν.
Η γρήγορη εκτίμηση της κατάστασης του πάσχοντα θα σας υποδείξει τις επείγουσες
προτεραιότητες και θα κανονίσει τη δράση σας.



ΠΩΣ ΝΑ ΕΝΕΡΓΗΣΕΤΕ
Ελέγξτε την κατάσταση :
Κίνδυνος ‐ Βρίσκεστε εσείς ή ο πάσχων σε κίνδυνο;
Αντίδραση ‐ Ο πάσχων διατηρεί τις αισθήσεις του;
Τραχεία ‐ Είναι η τραχεία ανοιχτή;
Αναπνοή ‐ Ο πάσχων αναπνέει;
Κυκλοφορία ‐ Υπάρχει σφυγμός;

ΕΝΕΡΓΗΣΤΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΜΑΣ.
i.
ii.
iii.





Αναίσθητος, χωρίς σφυγμό και αναπνοή : Αρχίστε και μη σταματάτε την τεχνητή αναπνοή και τις
μαλάξεις στο στήθος.
Αναίσθητος, δεν αναπνέει αλλά έχει σφυγμό : Κάνετε 10 τεχνητές αναπνοές, αν δεν συνέλθει
συνεχίστε την τεχνητή αναπνοή.
Αναίσθητος, αναπνέει και έχει σφυγμό : Φροντίστε όποιο θανατηφόρο τραύμα. Τοποθετήστε τον
πάσχοντα σε θέση ανάνηψης.

Προσπαθούμε να μεταφέρουμε τον πάσχοντα σε κάποιο προσιτό και ασφαλές σημείο, που είναι
κοντά. Φυσικά η διαμόρφωση της ορθοπλαγιάς βοηθάει στην έγκαιρη μεταφορά του κοντά μας για
την παροχή πρώτων βοηθειών.
Αφού κάνετε τις πρώτες απαραίτητες ενέργειες, εξετάστε τον πάσχοντα προσεκτικά. Αρχίστε πάντα
από το κεφάλι και προχωρήστε προς τα κάτω. Μπορεί να χρειαστείτε να ανασηκώσετε ή και να
αφαιρέσετε τα ρούχα αλλά να θυμάστε άτι καθ' όλη τη διάρκεια της εξέτασής σας θα πρέπει να μη
μετακινείτε τον πάσχοντα περισσότερο απ' όσο είναι απαραίτητο.

Χρησιμοποιήστε και τα δύο χέρια και συγκρίνετε πάντα τη μία πλευρά του σώματος με την άλλη, εφόσον
αυτό θα σας αποκαλύψει καθαρότερα, οποιοδήποτε πρήξιμο ή παραμόρφωση.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
a) Σοκ : Τα συμπτώματα που θα παρουσιάσει είναι : Απαθής συμπεριφορά. Το δέρμα και το πρόσωπο
έχουν γκρίζο χρώμα. Το δέρμα είναι κρύο και υγρό και o σφυγμός είναι πολύ αδύνατος.
1) Σταματήστε πιθανές αιμορραγίες.
2) Τυλίξτε τον πάσχοντα με κάτι ζεστό.
3) Αν έχει χάσει τις αισθήσεις του, μην του δώσετε να πιεί τίποτα.
4) Τοποθετήστε χαμηλά το κεφάλι ή ανασηκώστε του τα πόδια.
5) Μην επιχειρήσετε να μεταφέρετε τον ασθενή, εκτός αν πρόκειται για μεταφορά με
ελικόπτερο.
b) Αναισθησία : Τα συμπτώματα είναι : Ο τραυματίας δεν αντιδρά όταν του μιλάτε. Τα μέλη του
κρέμονται αναίσθητα.
1) Ελέγξτε την αναπνοή και τους κτύπους της καρδιάς.
2) Καθαρίστε τη μύτη και το στόμα του από ξένα σώματα.
3) Αν δεν ανασαίνει, κάνετε αμέσως τεχνητή αναπνοή.
4) Ξαπλώστε τον στο πλάι σταθερά.
5) Η μεταφορά γίνεται, επίσης, σε πλάγια θέση.

c) Αιμορραγίες και πληγές : Τα συμπτώματα που παρουσιάζει είναι : Ανοικτό κόκκινο αίμα από τις
αρτηρίες, σκούρο κόκκινο από τις φλέβες. Όπου υπάρχει εσωτερική αιμορραγία, εμφανίζεται
πρήξιμο.
1) Κρατήστε ψηλά το μέλος που αιμορραγεί.
2) Αν υπάρχει τραύμα σε αρτηρία, δέστε το με ειδικό επίδεσμο που σταματά το αίμα.
3) Σκεπάστε τις πληγές με αποστειρωμένη γάζα.
d) Τραυματισμοί στα κόκαλα, κατάγματα : Στο στραμπούληγμα προκαλούνται δυνατοί πόνοι στην
άρθρωση και ταυτόχρονα αιμάτωμα στην γύρω περιοχή.
Στο κάταγμα : υπάρχει αφύσικη στάση στο οστά και ταυτόχρονα πίεση και πόνος στην γύρω
περιοχή η δε κίνηση προκαλεί τριγμό.
Αν τραυματιστεί η σπονδυλική στήλη, υπάρχει παράλυση.
1) Τοποθετήστε τον τραυματία έτσι ώστε να μην πονάει.
2) Φροντίστε να μην ακουμπούν πουθενά τα κτυπημένα σημεία, τοποθετώντας νάρθηκα,
ώστε οι γειτονικές αρθρώσεις να ακινητοποιηθούν.
3) Δώστε παυσίπονα.
4) Αν τραυματιστεί η σπονδυλική στήλη τοποθετήστε και ακινητοποιήστε τον τραυματία σε
ύπτια θέση και περιμένετε μέχρι να έρθει βοήθεια.
e) Ηλίαση ‐ Θερμοπληξία : Παρουσιάζονται συμπτώματα όπως πονοκέφαλοι και ζαλάδα. Τάση προς
εμετό. Κόκκινο πρόσωπο, ταχυκαρδία, υψηλή θερμοκρασία, λιποθυμία.
1) Υγρές κομπρέσες στο κεφάλι.
2) Ξεκουμπώστε τα ρούχα του και δροσίστε τον.
3) Δώστε του να πιεί κάτι με μικρές γουλιές, αλλά μόνο αν έχει τις αισθήσεις του
4) Αν το πρόσωπό του είναι κόκκινο, ανασηκώστε το κεφάλι και τοποθετήστε τον πάσχοντα
στην σκιά.
5) Αν το πρόσωπο είναι χλωμό τοποθετήστε τον σε ύπτια θέση.
6) Η μεταφορά γίνεται με όρθιο τον κορμό.

ΠΩΣ ΘΑ ΦΕΡΕΤΕ ΒΟΗΘΕΙΑ
Στις περιπτώσεις ατυχήματος στο βουνό, συχνά διαπιστώνει κανείς ότι δεν μπορεί να βοηθήσει μόνος του
κάποιον τραυματισμένο, ιδιαίτερα όταν είναι απαραίτητη η παροχή πρώτων βοηθειών από ειδικούς
(γιατρούς). Στην περίπτωση αυτή, χρησιμοποιείται το " Σήμα κινδύνου στα βουνά". 'Έξη φορές το λεπτό σε
τακτά χρονικά διαστήματα γίνονται οπτικά ή ακουστικά σινιάλα. Γίνεται ένα λεπτό διακοπή και
επαναλαμβάνεται το σινιάλο μέχρι να πάρετε απάντηση. Η απάντηση των βοηθών είναι τρεις φορές στο ένα
λεπτό παρόμοιο σινιάλο. Ένα λεπτό διακοπή και επανάληψη του σινιάλου.
Υπάρχει περίπτωση όμως το σήμα κινδύνου να παραμείνει αναπάντητο. Τότε πρέπει να φύγει κάποιος από
την ομάδα να φέρει βοήθεια. Πριν φύγει όμως για βοήθεια, πρέπει να συντάξει μια γραπτή δήλωση
ατυχήματος. Έτσι αποφεύγεται ο κίνδυνος να ξεχάσει μέσα στην ταραχή του κάποια λεπτομέρεια. Η γραπτή
δήλωση πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής σημεία : Τι ατύχημα έγινε, ποιος είναι ο τραυματισμένος, τι
τραυματισμός είναι. Την ακριβή περιοχή της τοποθεσίας : (αν είναι δυνατόν δίνονται και συνιστώσες). Την
ώρα του ατυχήματος. Την κατάσταση που επικρατεί στον τόπο του ατυχήματος (καιρός, έδαφος,
δυνατότητα προσγειώσεως). Τα στοιχεία του ορειβάτη που βοηθά.
Ο τραυματισμένος, όμως, δεν επιτρέπεται σε καμιά περίπτωση να μένει μόνος. Αν υπάρχουν κοντά άλλες
ομάδες ορειβατών ζητήστε βοήθεια.

Όλυμπος
Ο Όλυμπος είναι αναμφίβολα το πιο δημοφιλές βουνό της Ελλάδας. Το εντυπωσιακό του ύψος, η μυθική
του γοητεία και η εύκολη προσβασιμότητα τον καθιστούν πόλο έλξης για χιλιάδες επισκέπτες από κάθε
γωνιά του κόσμου. Οι δρόμοι και τα μονοπάτια που διασχίζουν τον ορεινό όγκο, δίκτυο άριστα
διατηρημένο στην πλειοψηφία του, δίνει την ευκαιρία στον πεζοπόρο και στον επισκέπτη που δεν έχει
ειδικά ορειβατικά ενδιαφέροντα ή γνώσεις να γνωρίσει από κοντά τον Όλυμπο, τις ποικιλίες της χλωρίδας
και της πανίδας και το φυσικό κάλλος του. Κυριότερο είναι το Ευρωπαϊκό Μονοπάτι Ε4 που κινείται δυτικά
από Λιτόχωρο προς τις κορυφές, μέσα από το φαράγγι του Ενιπέα. Επίσης υπάρχει το Εθνικό Μονοπάτι Ο2,
που συνδέει τις κορυφές προς τα νότια με το Πήλιο.
Σε πολλά σημεία υπάρχουν καθιστικά κοντά σε πηγές και βρύσες που προσφέρουν στιγμές ξεκούρασης και
περισυλλογής στους επισκέπτες. Η Δασική Υπηρεσία (Διεύθυνση Δασών Πιερίας) έχει τοποθετήσει σε
διάφορα σημεία ενημερωτικές πινακίδες με τον χάρτη του Εθνικού Δρυμού και χρήσιμες οδηγίες. Οι
επισκέπτες που έχουν αρκετό χρόνο στη διάθεσή τους, ιδανικά μπορούν να ανεβούν στην κορυφή από τη
δεύτερη διαδρομή και να κατεβούν από την πρώτη, διανυκτερεύοντας στα καταφύγια.

Δ1 Σκανδαλιάρα (800m) Δάσος Μάλτας (1.580m)


Υψομετρική διαφορά: 780m



Σήμανση: Ικανοποιητική, κόκκινα σημάδια



Χρόνος: 2‐3 ώρες



Μήκος Διαδρομής: Μεσαία



Βαθμός Δυσκολίας: Α'



Μέρος του παλιού μονοπατιού, που συνέδεε το Λιτόχωρο και τον Αγιάννη με τον «Μπεχτέ» και την
Καρυά. Ξεκινά από τη δασική οδό Λιτοχώρου‐Μάλτας‐Παλιάς Λεπτοκαρυάς. Από τη ράχη πριν το
ρέμα της Μάλτας μπορούμε να κινηθούμε και προς τις Αλπικές κορυφές Φράγκου Αλώνι και
Καλόγερο.

Δ2 Ντελή (660m) Λιβαδάκι (2.100m)


Υψομετρική διαφορά: 1.400m



Σήμανση: Ικανοποιητική, κόκκινα σημάδια



Χρόνος: 4‐5 ώρες



Μήκος Διαδρομής: Μεγάλη



Βαθμός Δυσκολίας: Β'



Από τη δασική οδό Λιτοχώρου – Μάλτας ‐ Π.Λεπτοκαρυάς προς Ντελή, Τσουκνίδα, Πελεκούδια και
Λιβαδάκι. Εδώ και κάτω από τις κορυφές του Πάγου και του Καλόγερου υπάρχει μικρό καταφύγιο
που λειτουργεί κατόπιν συνεννόησης με τον ΕΟΣ Λιτοχώρου.

Δ3 Λιτόχωρο (300m) Γκόλνα (1.030m)


Υψομετρική διαφορά: 730m



Σήμανση: Πολύ καλή, κόκκινα σημάδια



Χρόνος: 2 ώρες περίπου



Μήκος Διαδρομής: Μικρή



Βαθμός Δυσκολίας: Α'



Από Λιτόχωρο προς Προφήτη Ηλία και προς τη Γκόλνα που απλώνει την ορθοπλαγιά της προς τον
Ενιπέα και την επιβλητική Ζηλνιά. Επιστροφή και από Ντέλη ή από θέση «Κάστανα» καιι φαράγγι
Ενιπέα.

Δ4 Λιτόχωρο (300m) Πριόνια (1.100m)


Υψομετρική διαφορά: 800m



Σήμανση: Άσπρα‐κίτρινα σημάδια του Ε4



Χρόνος: 4 ώρες περίπου



Μήκος Διαδρομής: Μεγάλη



Βαθμός Δυσκολίας: Α'



Το ευρωπαϊκό μονοπάτι Ε4 μέσα από το φαράγγι του Ενιπέα. Πορεία δίπλα και πάνω από το ποτάμι
με ξύλινα γραφικά γεφυράκια. Πριν καταλήξει στα Πριόνια περνά από τη σπηλιά και την Παλαιά
Μονή του Αγίου Διονυσίου.

Δ5 Πριόνια (1.100m) Λιβαδάκι (2.100m)


Υψομετρική διαφορά:1.000m



Σήμανση:ικανοποιητική, κόκκινα σημάδια



Χρόνος: 4 ώρες περίπου



Μήκος Διαδρομής:Μεσαία



Βαθμός Δυσκολίας:Β'



Από τα Πριόνια αφήνουμε το κεντρικό μονοπάτι κινούμενοι προς Μαυρόλογγο. Στη συνέχεια
ανηφορίζουμε προς το Λιβαδάκι κάτω από τις κορυφές του Καλόγερου, μια διαδρομή στην καρδιά
του Εθνικού Δρυμού.

Δ6 Πριόνια(1.100m) Καταφύγιο Σπήλιος Αγαπητός (2.100m)


Υψομετρική διαφορά:1.000m



Σήμανση:Άσπρα‐Κίτρινα σημάδια του Ε4



Χρόνος:3 ώρες περίπου



Μήκος Διαδρομής:Μεσαία



Βαθμός Δυσκολίας:Α'



Η πιο κλασική διαδρομή του Ολύμπου, προς το καταφύγιο Σπήλιος Αγαπητός. Δίπλα στο
Μαυρόλογγο και από το «μονοπάτι της σιωπής» στο «μπαλκόνι» του καταφυγίου κάτω από τις
ψηλότερες κορυφές.

Δ7 Καταφύγιο Σπήλιος Αγαπητός (2.100m) Οροπέδιο των Μουσών (2.650m)


Υψομετρική διαφορά:550m



Σήμανση:Πολύ καλή, κόκκινα σημάδια



Χρόνος:1‐2 ώρες



Μήκος Διαδρομής: Μικρή



Βαθμός Δυσκολίας: Γ'



«Κοφτό» σύντομο μονοπάτι, που οδηγεί στα καταφύγια Χρήστος Κάκκαλος και Γιώσος Αποστολίδης
στο οροπέδιο των Μουσών. Στενό, ανηφορικό και με πέρασμα χιονούρας με τη βοήθεια
συρματόσχοινου.

Δ8 Καταφύγιο Σπήλιος Αγαπητός (2.100m) Ζωνάρια Καταφύγιο Γιώσος Αποστολίδης (2.680m)


Υψομετρική διαφορά:580m



Σήμανση:Πολύ καλή, Ε4 και κόκκινα σημάδια



Χρόνος:2 ώρες περίπου



Μήκος Διαδρομής:Μικρή



Βαθμός Δυσκολίας:Β'



Μονοπάτι, που αφού κινηθεί για λίγο στο Ε4 πάνω από το καταφύγιο, μπαίνει στα «Ζωνάρια»,
φτάνει στη βάση των διαδρομών για Μύτικα και Στεφάνι (Δυσκολίας Γ) και καταλήγει στα
καταφύγια του Οροπέδιου των Μουσών.

Δ9 Καταφύγιο Σπήλιος Αγαπητός (2.100m) Σκάλα (2.882m) Σκολιό (2.912m)


Υψομετρική διαφορά: 812m



Σήμανση:Μονοπατιού Ε4



Χρόνος: 2‐3 ώρες



Μήκος Διαδρομής: Μεσαία



Βαθμός Δυσκολίας: Β'



Η συνέχεια του Ε4 προς τις κορυφές περνά από την Σκάλα. Από εδώ, αν αφήσουμε το μονοπάτι,
μπορούμε μέσω της «Κακόσκαλας» (δυσκολία Γ) να ανεβούμε στο Μύτικα. Αν συνεχίσουμε το Ε4
θα μας οδηγήσει σχεδόν στην κορυφή του Σκολιού.

Δ10 Γκορτσιά(1.120m) Καταφύγιο Χρήστος Κάκαλος (2.630m) Καταφύγιο Γιώσος Αποστολίδης (2.680m)


Υψομετρική διαφορά: 1.560m



Σήμανση: Πολύ καλή, κόκκινα σημάδια



Χρόνος: 5‐6 ώρες



Μήκος Διαδρομής: Μεγάλη



Βαθμός Δυσκολίας: Β'



Η δεύτερη πιο κλασική διαδρομή του βουνού. Από τη Γκορτσιά στην «Πετρόστρουγκα» και από εκεί
στα αλπικά της Σκούρτας με θέα την Πιερία. Από το λαιμό και το πέρασμα του «Γιώσου» στο
Οροπέδιο και τα καταφύγια.

Δ11 Σταυρός (940m) Ρέμα Μάνας (1020m)


Υψομετρική διαφορά:80m



Σήμανση:Λίγα κόκκινα σημάδια (δεν κρίνεται απαραίτητη)



Χρόνος:1 ώρα περίπου



Μήκος Διαδρομής:Μικρή



Βαθμός Δυσκολίας:Α'



Μονοπάτι ιστορικής αξίας με αρκετά πετρόχτιστα σημεία. Μια πορεία χωρίς υψομετρική διαφορά,
σε ένα καταπληκτικό φυσικό περιβάλλον, μας οδηγεί στο ρέμα της Μάνας. Επιστροφή μπορεί να
γίνει και από δασικό δρόμο, που από το ρέμα οδηγεί στον ασφαλτόδρομο Σταυρού‐Πριόνια.

Δ12 Ορλιάς (260m) Κορομηλιά (1.000m) Πετρόστρουγκα (1.980m)


Υψομετρική διαφορά:1.720m



Σήμανση:Έως υπερβολική σε κάποια σημεία με κόκκινα και πολλά άλλα σημάδια



Χρόνος:5‐6 ώρες



Μήκος Διαδρομής:Μεγάλη



Βαθμός Δυσκολίας:Α'



Από το εκκλησάκι του Αγίου Κων/νου και Ελένης δίπλα στο ρέμα Ορλιά. Στην Κορομηλιά συναντά το
αρχαίο μονοπάτι, που έρχεται από τη ράχη και το Δίον και το ακολουθεί μέχρι την
«Πετρόστρουγκα», όπου συναντά και την κλασική διαδρομή από Γκορτσιά.

Δ13 Μαστορούλι (970m) Κλεφτόβρυση (1.380m)


Υψομετρική διαφορά:410m



Σήμανση:αρκετά καλή, κόκκινα σημάδια



Χρόνος:2‐3 ώρες



Μήκος Διαδρομής:Μεσαία



Βαθμός Δυσκολίας:Α'



Πριν την Αγία κόρη ανεβαίνουμε το δασικό δρόμο μέχρι τη θέση «Μαστορούλι». Παίρνουμε νερό
από την ομώνυμη πηγή και ανηφορίζουμε προς τα «Ρομπολάκια» και το «Διάσελο», ενώ στη
συνέχεια κατηφορίζουμε προς την Κλεφτόβρυση. Από εδώ μπορούμε να κινηθούμε και προς
«Πετρόστρουγκα».

Δ14 Αγία Τριάδα (400m) Παπά Αλώνι (1.080m)


Υψομετρική διαφορά:680m



Σήμανση:Τοπικά υπερβολική, κόκκινα σημάδια



Χρόνος:3 ώρες περίπου



Μήκος Διαδρομής:Μεσαία



Βαθμός Δυσκολίας:Α'



Από την Αγία Τριάδα Βροντούς προς την όμορφη ρεματιά του Παπά δίπλα στο ομώνυμο ρέμα. Η
πορεία τερματίζεται σε μικρό οροπέδιο κάτω από τη βόρεια ορθοπλαγιά του βουνού.

Δ15 Αγία Τριάδα (400m) Καταφύγιο «Κρεβάτια» (1000m)


Υψομετρική διαφορά:600m



Σήμανση:Πολύ καλή, κόκκινα‐κίτρινα σημάδια



Χρόνος:1,5 ώρα περίπου



Μήκος Διαδρομής:Μικρή



Βαθμός Δυσκολίας:Α'



Από το εκκλησάκι της Αγίας Τριάδας προς τη ράχη του Μπαρμπαλά πάνω από το ρέμα του Παπά.
Προς το τέλος, η ράχη μετατρέπεται σε μεγάλο πλάτωμα, τα «Κρεβάτια», όπου και το καταφύγιο.

Δ16 Καταφύγιο «Κρεβάτια» (1.000m) Καταφύγιο Γιώσος Αποστολίδης (2.680m)


Υψομετρική διαφορά:1.680m



Σήμανση:Πολύ καλή, κόκκινα‐κίτρινα σημάδια



Χρόνος:6‐7 ώρες



Μήκος Διαδρομής:Μεγάλη



Βαθμός Δυσκολίας:Γ'



Η μεγάλη και δύσκολη κόψη του Μπαρμπαλά από τα «Κρεβάτια» στο Οροπέδιο των Μουσών,
ανάμεσα στη ρεματιά του παπά και τη ρεματιά του Ξερολακίου, στη βόρεια πλευρά του βουνού.

Δ17 Κρεβ (1.000m) Παπά Ρέμα (800m)


Υψομετρική διαφορά:200m



Σήμανση:Πολύ καλή, κίτρινα‐μπλε σημάδια



Χρόνος:1,5 ώρα περίπου



Μήκος Διαδρομής:Μικρή



Βαθμός Δυσκολίας:Α'



Διαδρομή από το καταφύγιο προς ρέμα του Παπά κάτω απόο τον Μπαρμπαλά. Μετά το ρέμα
συναντά το μονοπάτι για Παπά Αλώνι λίγο πριν αυτό τερματίσει.

Δ18 Ρέμα Ναούμ (1.280m) Κατ. Αποστ (2.680m)


Υψομετρική διαφορά:1.400m



Σήμανση:Με ελλείψεις, κόκκινα σημάδια στο ρέμα και κίτρινα ψηλότερα



Χρόνος:4‐5 ώρες



Μήκος Διαδρομής:Μεσαία



Βαθμός Δυσκολίας:Γ'



Στην πιο άγρια πλευρά του βουνού, το ρέμα του Ναούμ οδηγεί μέσα στα «Μεγάλα Καζάνια».
Κινούμαστε σε δύσκολο μονοπάτι κάτω από το Σκολιό, το Μύτικα και το Στεφάνι προς τις «Πόρτες»
και το Οροπέδιο.

Δ19 Ξερολάκι (1.300m) Σκολιό (2.912m)


Υψομετρική διαφορά: 1.612m



Σήμανση: Όχι απαραίτητη αρχικά, Ε4 στη συνέχεια



Χρόνος: 6 ώρες περίπου



Μήκος Διαδρομής: Μεγάλη



Βαθμός Δυσκολίας: Β'



Ο δασικός δρόμος στην αρχή και η παγετωνική ρεματιά του Ξερολακίου στη συνέχεια, οδηγούν σε
πέρασμα ανάμεσα στις κορυφές Χρηστάκη και Φλάμπουρο. Βγαίνουμε στη «Μικρή Γούρνα» και
συναντάμε το Ε4 προς «Μεγάλη Γούρνα» και Σκολιό.

Δ20 Κοκκινοπλός (1.200m) Σκολιό (2.912m)


Υψομετρική διαφορά:1.712m



Σήμανση:Τα σημάδια του Ε4



Χρόνος: Πάνω από 7 ώρες



Μήκος Διαδρομής: Μεγάλη



Βαθμός Δυσκολίας: Β'



Η μεγάλη διαδρομή του Ε4 από τον Κοκκινοπλό προς τη «Σταλαματιά» και τη δυτική αλπική πλευρά
του βουνού. Συνέχεια στη «Μικρή» και «Μεγάλη Γούρνα» πριν την τελική ανηφόρα για Σκολιό.

Δ21 Βρυσοπούλες (1.800m) Άγιος Αντώνιος (2.817m)


Υψομετρική διαφορά:1.017m



Σήμανση: Πυλώνες χιονοδρομικού έως τη βάση της κορυφής



Χρόνος: 3 ώρες περίπου



Μήκος Διαδρομής: Μεσαία



Βαθμός Δυσκολίας: Β'



Από το καταφύγιο στις «Βρυσοπούλες» και κάτω από τους πυλώνες του χιονοδρομικού, που
λειτουργεί σαν κέντρο εκπαίδευσης του στρατού, οδηγούμαστε στο καταφύγιο ανάγκης στη βάση
του Αγίου Αντωνίου. Δεύτερο καταφύγιο ανάγκης θα βρούμε και στην κορυφή, από την οποία
μπορούμε να κινηθούμε προς Σκολιό και Σκάλα.

Δ22 Καρυά (900m) Διάσελο Μεταμόρφωσης/Κακάβρακου (2.500m)


Υψομετρική διαφορά: 1.600m



Σήμανση:Άσπρα‐κόκκινα του εθνικού μονοπατιού Ο2



Χρόνος: 6 ώρες περίπου



Μήκος Διαδρομής: Μεγάλη



Βαθμός Δυσκολίας: Β'



Από το χωριό το μονοπάτι Ο2 μας οδηγεί στη «Χαρβαλόβρυση» και στη συνέχεια στην αλπική Νότια
πλευρά ανάμεσα στις κορυφές Κακάβρακο και Μεταμόρφωση. Από το διάσελο μπορούμε να
κινηθούμε προς «Μπάρα» και Άγιο Αντώνιο ή μέσω του Ο2 προς «Σταυροϊτιές» και Σκάλα, Σκολιό,
Μύτικα.

Ε5 Μεγάλη Γούρνα (2.400m) ‐ Μύτικας (2.917m)


Υψομετρική διαφορά: 517m



Σήμανση: Ε4



Χρόνος: 2 ώρες



Μήκος διαδρομής: μικρή



Βαθμός δυσκολίας: Γ'



Από Καλύβια παίρνουμε το δρόμο για Μεγάλη Γούρνα, όπου βρίσκεται το καταφύγιο Χριστάκη.
Από εκεί, ακολουθούμε το μονοπάτι με τα κίτρινα‐άσπρα σημάδια έως το διάσελο Σχολίου‐Κλειδί.
Στα αριστερά μας φαίνεται ο Μύτικας. Ακολουθούμε το πολύ χρησιμοποιημένο μονοπάτι και
φτάνουμε οτην Κακοσκάλα. Από εκεί έως το Μύτικα υπάρχουν κόκκινα σημάδια, αλλά και πλακέτες
για χρήση σταθερών σχοινιών.

Ε6 Κ.Ε.Ο.Α.Χ. (1.78Οm) Διακόπτης (2.589m)


Υψομετρική διαφορά: 740m



Σήμανση: δεν υπάρχει



Χρόνος: 2 ώρες



Μήκος διαδρομής: μικρή



Βαθμός δυσκολίας: Α'



Από το στρατόπεδο στα βορειοδυτικά φαίνεται η κορυφογραμμή του Διακόπτη. Η κορυφή είναι
ορατή και χωρίς καθόλου βλάστηση.

Υπόμνημα


Υψομετρική διαφορά: Διαφορά υψομέτρου αρχής και τέλους της διαδρομής, που συνήθως, είναι
και το ψηλότερο σημείο της, με εξαίρεση τις Δ1 και Δ13, που έχουν σημεία λίγο ψηλότερα πριν το
τέλος της διαδρομής.



Σήμανση: Είναι χαρακτηριστικό όλων των διαδρομών (εξαιρούνται ίσως σημεία ξεκάθαρης
συγκεκριμένης πορείας, όπως χαρακτηριστικά πολύ περπατημένα μονοπάτια, δασικοί δρόμοι,
ρέματα). Η μορφή της σήμανσης δεν είναι πάντα η ίδια.



Χρόνος: Είναι ο χρόνος που θα κάνει μια ομάδα με μέτρια φυσική κατάσταση χωρίς να βιάζεται και
με αρκετά διαλείμματα.



Μήκος Διαδρομής: Έως 5 περίπου χιλιόμετρα χαρακτηρίζεται ως ΜΙΚΡΗ, από 5‐10km ΜΕΣΑΙΑ και
πάνω από 10km ΜΕΓΑΛΗ.



Βαθμός Δυσκολίας:


Α': σημαίνει πορεία σε δάσος, συνήθως χωρίς δύσκολα και εκτεθειμένα σημεία.



Β': σημαίνει πορεία σε δάσος και σε αλπικό πεδίο ή μόνο σε αλπικό πεδίο, που ανεβάζει τη
δυσκολία λόγο πιο δύσκολων καιρικών συνθηκών.



Γ': σημαίνει πορεία σε δάσος και σε αλπικό πεδίο ή πορεία μόνο σε αλπικό πεδίο, που
απαιτεί διάσχιση χιονισμένων σημείων ή αναρριχητικά περάσματα, χωρίς όμως τη χρήση
μέσων ασφαλείας

http://www.parnitha‐np.gr/oreivasia.htm
http://www.hellaspath.gr/index.php?p=2

