
                     

4 βασικά πράγματα για να επιβιώσουμε:        

 Νερό – Τροφή – Φωτιά – Καταφύγιο  

⌁ ΝΕΡΟ 

 

⌁ Εύρεση νερού κάτω από πράσινα υγρά φύλλα και σε σχισμές από βουνά 

(μετά από σκάψιμο). Προσοχή! Εάν υπάρχουν πτώματα ή καθόλου 

βλάστηση γύρω από το σημείο με το νερό, αυτό σημαίνει ότι είναι 

μολυσμένο. Επίσης, τα χορτοφάγα ζώα είναι πάντα κοντά σε νερό. 

⌁ Τα μικρά ρυάκια που τρέχουν προς τη θάλασσα είναι καλύτερα από τα 

μεγαλύτερα καθώς μεταφέρουν λιγότερη λάσπη. 

⌁ Μέσα σε σπήλαια πολύ συχνά μπορείς να βρεις νερό. 

⌁ Μια σακούλα γύρω από το δέντρο μαζεύει την υγρασία. 

⌁ Μια σακούλα ή μπουκάλι την ώρα της βροχής μπορεί να μαζέψει αρκετό 

νερό. 

⌁ Θηλαστικά: τα περισσότερα ζώα χρειάζονται τακτικά νερό. 



⌁ Τα χορτοφάγα δεν απομακρύνονται από το νερό επειδή και την αυγή και 

την δύση χρειάζονται νερό. Καλό είναι το νερό πάντα να βράζετε πριν την 

πόση. 

⌁ Πουλιά (που τρώνε σπόρους): Όταν πετάνε ευθεία και χαμηλά σημαίνει ότι 

πάνε για νερό. Όταν έχουν πιει νερό είναι βαρύτερα και πάνε από κλαδί σε 

κλαδί. 

⌁ Ακολουθείστε τα και θα βρείτε νερό. 

⌁ Αν μετακινούμαστε συνεχώς ανάμεσα από βλάστηση με υγρασία μία ακόμα 

τεχνική είναι το δέσιμο ενός απορροφητικού υφάσματος στα πόδια μας 

ώστε να συλλέγει νερό χωρίς να απαιτείται κάτι παραπάνω από εμάς. 

Παράδειγμα από αυτό βλέπετε και στην επόμενη εικόνα 

 

⌁ Σε παγωμένες περιοχές υπάρχουν δύο είδη πάγων, ο νέος θαλασσινός πάγος 

και ο παλαιός. Η διαφορά τους είναι ότι ο παλαιός θαλασσινός πάγος είναι 

τουλάχιστον ενός έτους και έχει πολύ χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Έτσι, 

ο παλιός θαλασσινός πάγος μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πόσιμο νερό αν 

δεν υπάρχουν άλλοι τρόποι εύρεσης νερού. 

⌁ ΠΡΟΣΟΧΗ…στην αφυδάτωση! Ένας τρόπος παρατήρησης είναι τα ούρα σας. 



   

⌁ ΤΡΟΦΗ 

                                                    

⌁ Γνώση φυτών, δέντρων και ζώων θα σας σώσει τη ζωή. 

⌁ Γνώση κυνηγιού (τακτικές κυνηγιού, ανυπαρξία φόβου, αναγνώριση οστών 

ή πατημασιών κ.α.) ή παγίδευσης (η γνώση παγίδευσης μπορεί να σε σώσει 

χωρίς να κινδυνέψεις αλλά και να κουραστείς ιδιαίτερα) είναι άκρως 

απαραίτητα. 

⌁ Δεν καθαρίζουμε ζώα κοντά στον καταυλισμό (προσέγγιση άγριων ζώων). 

⌁ Καλύπτουμε την τροφή για τυχόν μολύνσεις και αποφυγή έλξης διάφορων 

ζώων και εντόμων. 

⌁ Μελέτη συνηθειών συνηθισμένων ζώων της περιοχής όπου θα 

κατασκηνώσουμε. 



⌁ Όπου υπάρχουν λύκοι ή άλλα σαρκοφάγα ζώα υπάρχει και τροφή για 

ανθρώπους. 

⌁ ΠΡΟΣΟΧΗ πάντα στο φαγητό που θα καταναλώσετε να μην είναι μολυσμένο 

(αναγνώριση από μυρωδιά, σάπισμα, αφυδάτωση κ.α.). 

⌁ ΓΕΝΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ ΤΡΟΦΗΣ: 

1)  Εκτελέστε τη δοκιμή σε ένα μόνο μέρος του φυτού κάθε φορά. 

 

2) Χωρίστε το φυτό σε όλα τα μέρη του. Σε ρίζα, κοτσάνι, φύλλα, βλαστούς, 

και λουλούδια. 

 

3) Μυρίστε το. Δυνατές, άσχημες οσμές είναι κακό σημάδι αλλά δεν 

αποκλείουν το ότι τρώγεται. 

 

4) Δε θα πρέπει να έχετε φάει οτιδήποτε 8 ώρες πριν τη δοκιμή. 

 

5) Κατά τις 8 ώρες που δε τρώτε πριν τη δοκιμή, δοκιμάστε τη δηλητηρίαση 

επαφής βάζοντας το μέρος της τροφής που δοκιμάζετε στην εσωτερική 

πλευρά του αγκώνα ή του καρπού. Συνήθως 15 λεπτά αρκούν για να δείτε 

αντιδράσεις. 

 

6) Κατά τη διάρκεια της δοκιμής, μη φάτε τίποτα εκτός από τη τροφή της 

δοκιμής και πίνετε μόνο καθαρό νερό. 

 

7) Πάρτε ένα μικρό κομμάτι από το μέρος που θέλετε να φάτε και 

προετοιμάστε το όπως έχετε σκεφτεί για να το φάτε. 

 

8) Προτού βάλετε το μέρος που προετοιμάσατε στο στόμα σας, ακουμπήστε 

μία μικρή ποσότητα στην εξωτερική πλευρά από τα χείλη σας και 

παρατηρήστε εάν αφήνει αίσθηση καψίματος ή φαγούρας. 

 

9) Εάν μετά από 3 λεπτά δεν υπάρχει αντίδραση στα χείλη, ακουμπήστε 

μέρος της τροφής στη γλώσσα σας, και κρατήστε το εκεί για 15 λεπτά. 

 

10) Εάν δεν υπάρχει κάποια αντίδραση, μασήστε ένα κομματάκι και 

κρατήστε το στόμα σας για 15 λεπτά. Μη το καταπίνετε. 

 

11) Εάν δεν προκαλεί κάψιμο, φαγούρα, μούδιασμα, πόνο, ή άλλο ερεθισμό 

σε 15 λεπτά. Μπορείτε να το καταπιείτε. 

 

12) Περιμένετε για 8 ώρες. Εάν έχετε ενδείξεις ασθένειας κατά αυτή τη 

περίοδο, κάνετε εμετό και πιείτε πολύ νερό. 

 



13) Εάν δεν έχετε ενδείξεις ασθένειας, φάτε 1/4 της κούπας από το ίδιο 

μέρος της τροφής προετοιμασμένο με τον ίδιο τρόπο. Περιμένετε μετά 8 

ώρες. Εάν δεν έχετε ενδείξεις ασθένειας, τότε αυτό το μέρος του φυτού είναι 

ασφαλές για τροφή. 

 

⌁ ΠΡΟΣΟΧΗ! ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΑΥΤΗ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΕΙΤΕ ΣΕ ΜΥΚΗΤΕΣ (Π.Χ. 

ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ) 

 

⌁ ΦΩΤΙΑ 

                                         

ΔΕΝ ΑΝΑΒΟΥΜΕ ΦΩΤΙΑ : 

1) Σε τοπίο το οποίο δεν το έχουμε καθαρίσει από εύφλεκτα υλικά(ιδανικά 

περιμετρικά  6 μ.) , αυτά τα υλικά μπορεί να είναι ξερά χόρτα, ξερά ξύλα, 

σκουπίδια, κάτω από δέντρα, υγρά τα οποία αναφλέγονται κλπ.  

2) Σε κλειστούς χώρους χωρίς τον κατάλληλο αερισμό. 

3) Σε χώρους όπου δεν μπορούμε να ελέγχουμε την φλόγα. 

4) Σε χώρους που προκαλούμε πρόβλημα στην πανίδα και την χλωρίδα. 

5) Αν δεν διαθέτουμε σχέδιο σε περίπτωση εξάπλωσης, απαραίτητα να έχουμε 

κάποιο μέσο να την σβήσουμε όπως νερό, χώμα ή πυροσβεστήρα. 

6) Αν δεν υπάρχει κάποιος να την προσέχει σε μόνιμη βάση. 

⌁ Για προσάναμμα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ξερά χόρτα, πριονίδι, 

βαμβάκι, κλωστές ρούχων, κουκουνάρια(κομμάτια, όχι ολόκληρο γιατί 

σκάει), κ.α. 

⌁ Πάντα πρέπει να προστατεύουμε την φωτιά μας από τα καιρικά φαινόμενα. 

(κατασκευή λάκκου κ.α.). 



⌁ Ο βράχος αντανακλά την θερμότητα της φωτιάς, αποτελώντας μια έξυπνη 

λύση για την διατήρηση της θερμοκρασίας. Ποτέ κοντά σε βράχο ή δέντρο 

άναμμα φωτιάς πάντα σε απόσταση. 

⌁ Δεν  χρησιμοποιούμε ξύλα από το έδαφος χωρίς πρώτα να τα ξηράνουμε 

δίπλα σε φωτιά  διότι έχουν υγρασία. 

⌁ Οι υγρές πέτρες στη φωτιά σκάνε όπως και οι κομματιασμένες. 

⌁ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ 

                                    

⌁ το καταφύγιο θα πρέπει να είναι πάντα σε ασφαλές σημείο ώστε σε 

περίπτωση επίθεσης ζώου ή ανθρώπου να έχεις προστασία και τρόπους 

διαφυγής αλλά αν είναι δυνατόν να είναι απαρατήρητο από τα ζώα ή τον 

άνθρωπο. 

⌁ Ένα καταφύγιο μπορεί να είναι για σύντομο χρονικό διάστημα ή μεγάλο 

διάστημα[που μπορεί να είναι από υλικά της φύσης(πέτρες, κλαριά, λάσπη 

πηλός κ.α.) ή δικά σας υλικά (μουσαμάς, σκηνή κ.α.)] Μία καλή λύση είναι η 

εύρεση σπηλιάς. 

⌁ Προτιμήστε να κατασκηνώσετε σε μικρό ύψωμα με στεγνό έδαφος. Ποτέ 

κοντά σε ποτάμι ή ρυάκι διότι υπάρχει κίνδυνος υπερχείλισης και 

επικίνδυνων ζώων. Στις ορεινές περιοχές τα ποτάμια γίνονται χείμαρροι 

μέσα σε λίγα λεπτά και μπορούν να μεγαλώσουν έως και 5 μέτρα σε πλάτος 

μέσα σε μια ώρα. Το ίδιο συμβαίνει αντίστοιχα και στις πεδιάδες. 

⌁ Γενικά να αποφεύγεται οτιδήποτε το επικίνδυνο(π.χ. μακριά από κλαδιά ή 

πέτρες που μπορεί να πέσουν πάνω σας, αποφυγή από σημεία έλξεις 

κεραυνού κ.α.). 

⌁ Να μην κοιμάστε πάνω στο έδαφος. Στις τροπικές περιοχές, υπάρχουν και 

φίδια τα οποία συνήθως είναι δηλητηριώδη. Η φωτιά μπορεί να τα διώξει. 



 

⌁ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ 
                                                                              

 

⌁ Επιλογή βασικών αντικειμένων επιβίωσης (π.χ. σάκος, μαχαίρι, μπότες - 

άρβυλα, αδιάβροχα ρούχα) --- Με προσοχή --- 

⌁ Σάκος - μικρός (σύντομο χρονικό διάστημα) ή μεγάλος (μακροχρόνιο 

διάστημα). 

⌁ Διατροφή - τρόποι αποθήκευσης τροφίμων για εξοικονόμηση χώρου και 

βάρους. 

⌁ Φαρμακείο – μικρό (ατομικό) ή μεγάλο (ομάδα ατόμων, ένας από αυτούς 

έχει για όλους). 

⌁ Χάρτες (Ελλάδας – νομών - βουνών). 

⌁ Κόκκινος φακός για ανάγνωση χάρτη ή κειμένων στο σκοτάδι (δεν 

αποσυντονίζει την νυχτερινή όραση του ματιού). 

⌁ Διάφοροι φακοί(κεφαλιού, μικρούς και μεγάλους). 

⌁ Εργαλεία (π.χ. τσεκούρι-πτυοσκάπανο). 

⌁ Ρουχισμός (π.χ. αδιάβροχος, παραλλαγής). 



⌁ Πυροσβεστήρες 

⌁ Καπνογόνα – Ναυτικό πιστόλι φωτοβολίδας. 

⌁ Κατασκευή καταφυγίου ή κρύπτη(με όλα τα απαραίτητα)που θα βρίσκονται 

στον τελικό προορισμό σας. 

 

⌁ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΟΥ 

                                        

⌁ Εκπαίδευση για διατήρηση ψυχραιμίας και εύρεση λύσεων σε κρίσιμες 

καταστάσεις. 

⌁ Μελέτη αντιμετώπισης ζώων (τα αδύναμα σημεία τους). 

⌁ Τα δικά σας αδύναμα σημεία απέναντι στην φύση. 

⌁ Απόκτηση Βασικών γνώσεων της φύσης (π.χ. ζώα, καιρός, παγιδεύσεις, 

κόμπους με σχοινιά). 

⌁ Αναγνώριση φυτών. 

⌁ Γυμναστική αντοχή σε σκληρές καταστάσεις(υψηλές θερμοκρασίες- χαμηλές 

θερμοκρασίες με βαρύ εξοπλισμό κ.α.). 

⌁ Βελτιώστε την ικανότητά σας στα εργαλεία κυνηγιού για να έχετε 

μεγαλύτερο αποτέλεσμα. 

 



⌁ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ 
                                

 

⌁ Τρόποι διαφυγής + ασφαλές τοποθεσία, ετοιμάζω πλάνο διαφυγής από το 

σπίτι μου (τρόπος εξόδου – προορισμός – διαδρομή) μελετώντας χάρτες. 

⌁ Ομαδική ή ατομική επιβίωση (ομαδική - διαχωρισμός αρμοδιοτήτων). 

⌁ Επίγνωση της κατάστασης : σε κάθε περίπτωση να σκέφτεστε τι μπορεί να 

συμβεί που δεν το περιμένει κανείς και να βρίσκετε τρόπους αντιμετώπισης .  

⌁ Ταχύς εκτέλεσης του σχεδίου. 

 

 



⌁ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟ 

ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ 
 

 

 

⌁ Γιατί πρέπει να προετοιμαστώ για επιβίωση; 

⌁ Ποιος είμαι και τί μπορώ να κάνω; 

⌁ Γνωρίζω την χρήση κάθε αντικειμένου αρκετά καλά; 

⌁ Είμαι έτοιμος να ζήσω με τα απαραίτητα ή ίσως και χωρίς αυτά; 

⌁ Τί χρειάζεται να ξέρω να κάνω για να προστατεύσω την οικογένειά μου; 

⌁ Σε περίπτωση που δεν μπορώ να πάρω ούτε τον σάκο μου τι κάνω; 

⌁ Πρέπει να δοκιμάσω έστω και μία φορά την επιβίωση σε βουνό ή όχι; 

⌁ Γιατί πρέπει να ενημερώσω και άλλα άτομα; 

⌁ Είναι σημαντικό να είναι όλοι προετοιμασμένοι και ενήμεροι; 

⌁ Υπάρχει περίπτωση να φτάσει η κατάσταση της ζωής μας σε αυτό το σημείο; 



 

⌁ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 
  

 

 

⌁ Πλεονεκτήματα - μειονεκτήματα σπιτιού 

⌁ Πολλαπλές εξόδους - εισόδους 

⌁ Αναγνώριση τοπίου γύρω από το σπίτι 

⌁ Γνώση χρήσιμων καταστημάτων γύρω από το σπίτι σας 

⌁ Άτομα που έχουν άμεση πρόσβαση στο σπίτι σας 

⌁ Άτομα που θα συγκατοικήσουν μαζί σας 

⌁ Συνεννόηση γειτόνων σε ομάδες (γνώσεις του κάθε γείτονα – αρμοδιότητες 

με βάση τις δυνατότητες και την γνώση του καθενός) 

⌁ Επικοινωνία από σπίτι σε σπίτι (π.χ. με ασυρμάτους) 

⌁ Εφευρέσεις που θα βοηθούσαν στην επιβίωση σας (π.χ. αυτοσχέδιο τζάκι, 

ενναλακτική τουαλέτα κ.α.) 

⌁ Ταξινόμηση πραγμάτων στο εσωτερικό του σπιτιού (π.χ. όχι μπουκάλια σε 

ψηλά σημεία για περιπτώσεις σεισμού) 



⌁ Φύτεμα καρποφόρων δέντρων + σπόροι + υλικά 

 

 

⌁ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΠΙΤΙΟΥ 
   

 

                

⌁ Τροφίμων(κονσέρβες, μακαρόνια, όσπρια κ.α.)   

⌁ Νερού (δεξαμενές, μπουκάλια κ.α.) 

⌁ Εργαλείων 

⌁ Χαρτιών (υγείας, κουζίνας) 

⌁ Γεννήτρια 

⌁ Κινητά – ασυρμάτους 

⌁ Μουσικά όργανα 

⌁ Φουσκωτά (βάρκες μεγάλες ή μικρές, μπρατσάκια, σωσίβια λαιμού, γιλέκα, 

στρώματα) 



⌁ Είδη ψαρέματος (ψαροντούφεκο, πετονιές, στολές κατάδυσης κ.α.) 

⌁ Σόμπες (μπουκάλες υγραερίου) 

⌁ Φιάλες οξυγόνου – μάσκες οξυγόνου 

⌁ Υπερτροφές – ξηρά τροφή 

⌁ Ραδιόφωνα  

⌁ Ποτά (π.χ. κρασιά, βότκες) 

⌁ Πυροσβεστήρες 

⌁ Ρουχισμό παντός τύπου  

⌁ Βιβλία  

⌁ Παιχνίδια 

⌁ Καθαριστικά 

⌁ Μπιτόνια βενζίνης – μπιτόνια πετρελαίου – καύσιμη ύλη (ξύλα, χαρτιά κ.α.) 

⌁ Σχοινιά 

⌁ Κουζίνα υγραερίου  

⌁ Αναπτήρες 

⌁ Πιάτα, ποτήρια μίας χρήσης  

⌁ Φαρμακείο 

⌁ Μπαταρίες 

⌁ Φακούς (κεφαλής ή χειρός μικρούς, μεγάλους) 

⌁ Κεριά   

   

   

 

            

 


