
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Κλάδος Μεγάλων Οδηγών 2014 



ΚΟΜΠΟΙ 

Στην καθημερινή μας ζωή αλλά και για να στήσουμε τη σκηνή μας ή για να φτιάξουμε 

τις κατασκευές μας στην κατασκήνωση, χρειάζεται να ξέρουμε μερικούς κόμπους. 

Όταν λέμε κόμπο εννοούμε ότι: ή ένα σχοινί έχει δεθεί γύρω από τον εαυτό του, ή 

έχει δεθεί γύρω από ένα άλλο σχοινί, ή έχει δεθεί γύρω από ένα αντικείμενο. Ο 

σωστός κόμπος πρέπει να επιτυγχάνει πάντα τον στόχο του, δηλαδή να είναι σφικτός 

ή να λύνεται εύκολα ή να λύνεται πολύ δύσκολα, ανάλογα με το αποτέλεσμα που 

θέλουμε και την περίσταση. Ο σωστός κόμπος απαιτεί και το ανάλογο σχοινί. Για 

σταθερούς κόμπους, καλό είναι να χρησιμοποιούμε πλεκτά σχοινιά από φυτικές ίνες 

και ανάλογα με την κατασκευή που θέλουμε να κάνουμε να διαλέγουμε το πάχος και 

την κατηγορία του σχοινιού. Οι κόμποι που περιγράφονται, είναι οι πιο απλοί και 

πολύ χρήσιμοι.  

ΣΤΑΥΡΟΚΟΜΠΟΣ: Κόμπος γενικής χρήσεως και ο πιο δημοφιλής από την 

αρχαιότητα. Τον χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε να έχουμε ένταση και στα δυο 

σχοινιά. Δένει σχοινιά ιδίου πάχους και είναι σταθερός. Με αυτόν δένουμε το οδηγικό 

μαντήλι και με αυτόν τελειώνει ο τριγωνικός επίδεσμος. 

 

 

 



ΨΑΛΙΔΙΑ: Είναι ένας πολύ εύκολος και διαδεδομένος κόμπος που χρησιμοποιείται 

παντού. Βασικά με αυτόν δένουμε ένα σχοινί σε κορμό ή κλαδί δένδρου ή ακόμα και 

πάνω σε ένα πιο χοντρό σχοινί. Επίσης με ψαλιδιά μπορούμε να δέσουμε τα σχοινιά 

μιας σκηνής στους πασσάλους.  

 

 

 

ΑΠΛΑ ΔΕΣΙΜΑΤΑ: Για το μάζεμα των σχοινιών 

 

 



ΚΑΝΤHΛΙΤΣΑ: Αποκαλείται ο βασιλιάς των κόμπων. Με αυτήν κατασκευάζουμε μια 

θηλιά που δεν γλιστρά και που εύκολα μπορούμε να μεγαλώσουμε ή να μικρύνουμε.  

 

  

 

ΠΟΔΟΔΕΣΜΟΣ: (Μονός ή διπλός) έχει ονομαστεί και Σημαιόδεσμος επειδή με αυτόν 

ενώνουμε τις άκρες της Σημαίας με το σχοινί του ιστού. Χρησιμεύει για να ενώσουμε 

δύο σχοινιά διαφορετικού πάχους. Είναι πολύ δημοφιλής στους ψαράδες και είναι 

από τους πιο ασφαλείς κόμπους. 

 

  

 

 

 



ΞΥΛΟΔΕΣΜΟΣ: Χρησιμοποιείται για την μεταφορά ξύλων. Όσο μεγαλύτερη δύναμη 

δίνουμε σε αυτόν τον κόμπο, τόσο περισσότερο σφίγγει.  

 

 

 

 

 

 

ΚΡΙΚΟΔΕΣΜΟΣ: Χρησιμοποιείται για δέσιμο σε κρίκους 

 

 

 

 

 

ΣΦΕΝΔΟΝΗ: Χρησιμοποιείται για να κοντύνουμε προσωρινά ένα σχοινί.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Ημίδεσμοι ή βόλτες: Γρήγορο δέσιμο αλλά όχι σταθερό. Σε απότομες κινήσεις 

λύνεται. Χρησιμοποιείται στα σχοινιά των πασσάλων και των κατασκευών και γενικά 

όταν δεν θέλουμε να κόψουμε το σχοινί. Υπάρχουν πολλών ειδών ημίδεσμοι.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΦΙΜΩΜΑ: Είναι η μέθοδος που δένουμε σφικτά ένα σκοινί ή έμβολο, συνήθως στις 

άκρες του, και εμποδίζουμε έτσι την εμπλοκή τους ή το ξεστρίψιμο τους. Το φίμωμα 

των σχοινιών γίνεται με ληγαδούρα κατραμωμένη ή με σπάγκο κερωμένο, έτσι ώστε 

όταν βραχεί, σφίγγει και δίνει καλύτερο φίμωμα. Το μέγεθος του φιμώματος θα 

πρέπει να είναι το λιγότερο ίσο με το πάχος του σχοινιού που φιμώνουμε.  

 

Ένας βολικός τρόπος για προσωρινό φίμωμα: 

 

 

 

ΦΙΜΩΜΑ  ΙΣΤΙΟΠΛΟΟΥ 

 

 

 

 

 



ΚΟΜΠΟΣ ΤΟΥ ΟΡΜΙΔΙΟΥ ή ΚΑΡΥΔΟΚΟΜΠΟΣ: κόμπος που γίνεται στην άκρη του 

ορμιδίου, για να αποκτήσει βάρος και να μπορέσουμε να το πετάξουμε μακριά. 

Ορμίδι λένε οι ναυτικοί το λεπτό σχοινάκι που δένουν πρόσκαιρα στους κάβους και 

το ρίχνουν στην προβλήτα. Με αυτό το σχοινάκι τραβάνε τα χοντρά σχοινιά στην 

στεριά. 

 

 

ΒΡΟΓΧΟΣ: Είναι απαραίτητο για να εγκλωβιστεί καλά η άκρη να τραβήξουμε το  

ακίνητο σκέλος του βρόγχου. 

 

  

 

 

 



Ξέρεις να τυλίγεις το σχοινί σου;  

Ώστε: 1) Nα μπορείς να το κρεμάσεις στην ζώνη σου, για να το έχεις πρόχειρο 2) Να 

το τοποθετείς ταχτικά στο κουτί του μαζί με πολλά άλλα και να μην μπερδεύεται. 

Σχ.1, δίπλωσε το ένα άκρο του σχοινιού σε δύο κομμάτια (θηλείες) γύρω στους 15 

πόντους μακριά (αν και αυτό εξαρτάται από το γενικό μήκος του σχοινιού). Σχ. 2, 

τύλιξε το μακρύ άκρο ομαλά γύρω από τις θηλιές αρχίζοντας από το Α και 

προχωρώντας προς το Β. Σχ. 3, όταν φτάσεις στο Β, πέρασε το άκρο του τμήματος 

που τύλιξες μέσα στη θηλιά. Τράβηξε απαλά ένα μέρος του Α για να δεις ποιο 

σφίγγει και σταθεροποιεί το τέλος του σχοινιού και αφού σιγουρευτείς, τράβηξε γερά. 

Οι δύο άκρες του σχοινιού είναι τώρα ανόμοιες. Ισορρόπησε τες τραβώντας απαλά 

το Α ή μία από τις άκρες. Σχ. 4, κύλησε το σχοινί ανάμεσα στις παλάμες σου για να 

ισιώσει. Κρέμασέ το στην ζώνη σου.  

 

 

 

ΚΑΖΑΝΟΚΟΜΠΟΣ: Για την μεταφορά βαρελιών, κιβωτίων, 

καζανιών.  

 

 

 

 



ΔΙΚΤΥ για κάθε χρήση: πίνακας, αιώρα, φιλέ βόλεϊ κλπ. 

 

 

 

 

 



Αν τραβήξουμε το σχοινί, πόσοι κόμποι θα εμφανιστούν; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Συνδέσεις 

Στις συνδέσεις χρησιμοποιούμε σχοινιά και κοντάρια ή δοκούς ή καλάμια. Υπάρχουν 

βασικά, τριών ειδών συνδέσεις: η σταυροειδής, η διαγώνιος, και η παράλληλη.  

ΣΤΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗ: Τοποθετούμε τα δοκάρια σε σχήμα σταυρού. Κάνουμε 

μια ψαλιδιά στο κάθετο δοκάρι και πάνω του ακουμπούμε το οριζόντιο δοκάρι. Την 

άκρη του σχοινιού που περισσεύει στην ψαλιδιά την στρίβουμε γύρω στο υπόλοιπο 

σχοινί, και το περνάμε τεντωμένο μπροστά από το οριζόντιο δοκάρι. Στην συνέχεια 

το περνάμε πίσω από το κάθετο, πάλι μπροστά από το οριζόντιο, ύστερα πίσω από 

το κάθετο, και ακολουθούμε την πρώτη διαδρομή του σχοινιού μας, τεντώνοντας το 

σχοινί μας και σφίγγοντας τη σύνδεση ενώ παράλληλα φροντίζουμε η κάθε νέα 

στροφή να έρχεται παράλληλα και δίπλα στην προηγούμενη. Αφού δώσουμε 3-4 

βόλτες γύρω από τα δοκάρια περνάμε το σχοινί μας τεντωμένο ανάμεσα στα δύο 

δεμένα δοκάρια 2-3 φορές για να σφίξει περισσότερο η σύνδεση μας και τέλος 

δένουμε το σχοινί μας με ψαλιδιά αριστερά ή δεξιά στο οριζόντιο δοκάρι. 

 

 

 

 

 

 



ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ: Για την στερέωση δύο ξύλων σε σταθερή γωνία. 

Συνήθως τον συγχέουμε με τον ναυτικό σταυρόδεσμο και τον λέμε έτσι. 

ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ: Μία άλλη σύνδεση για την στερέωση δύο ξύλων. 

Σημείωση: Τις συνδέσεις τις λένε και επιδέσμους 

ΣΤΑΥΡΟΔΕΣΜΟΣ: Ενώνουμε με αυτή την 

σύνδεση δύο σταυρωτά σχοινιά. 

 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗ: Τοποθετούμε τα δοκάρια διαγώνια σε οξεία γωνία και τα 

δένουμε μεταξύ τους με ξυλόδεσμο. Στρίβουμε την άκρη του σχοινιού στο υπόλοιπο 

σχοινί και κάνουμε 3-4 βόλτες γύρω από τις απέναντι γωνίες που σχηματίστηκαν. 

Στη συνέχεια περνάμε το σχοινί 2-3 φορές ανάμεσα στα δύο δοκάρια που 

δέσαμε για να σφίξει πιο πολύ η σύνδεση μας και τελειώνουμε με ψαλιδιά σε 

οποιοδήποτε δοκάρι θέλουμε.  



ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗ: Τοποθετούμε τα δοκάρια παράλληλα 

και κάνουμε μια ψαλιδιά στο ένα από αυτά. Στη συνέχεια 

τυλίγουμε τα δοκάρια 7-8 φορές και αφού δώσουμε και 2-3 

βόλτες μεταξύ τους τελειώνουμε και πάλι με ψαλιδιά στο άλλο 

δοκάρι. Εάν θέλουμε να ενώσουμε δύο δοκάρια, για να 

σχηματίσουμε ένα πιο μακρύ, τότε, αφού τα τοποθετήσουμε το 

ένα δίπλα στο άλλο, κάνουμε ψαλιδιά και στα δύο δοκάρια, 

τυλίγουμε ολόγυρα τους το σχοινί μας 8-10 φορές και 

τελειώνουμε με ψαλιδιά και στα δυο δοκάρια πάλι. Την ίδια 

σύνδεση την επαναλαμβάνουμε σε μικρή απόσταση από την 

πρώτη για μεγαλύτερη σταθερότητα. 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΕΧΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗ: Τυλίγουμε το σχοινί σε δύο κουβάρια αρχίζοντας από την 

κάθε άκρη. Με την μέση του σχοινιού κάνουμε μια ψαλιδιά στο κάθε ξύλο. Περνούμε 

τα σχοινιά πάνω από το οριζόντιο και πίσω από το κάθετο, σταυρωτά. Τελειώνουμε 

με σταυρόκομπο. Η συνεχής δεν είναι σταθερή σύνδεση π.χ. δεν κάνει για σκάλα, 

αλλά χρησιμοποιείται πολύ για επιφάνειες. 

 

 

 

 

 

 



ΔΕΣΙΜΟ ΔΙΑΣΩΣΗΣ: Ένας σίγουρος τρόπος για να δεθούμε σε περίπτωση ανάγκης. 

Πολύ χρήσιμο βέβαια να μπορούμε να το κάνουμε και σε άλλους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

 

ΠΥΛΕΣ 

Φτιάξτε μια πύλη στην κατασκήνωση σας, όσο πιο όμορφη μπορείτε! Θα ζήσετε 

αυτές τις λίγες μέρες κοντά στη φύση, απλά και άνετα, έχοντας την ικανοποίηση ότι 

εσείς την δημιουργήσατε. Ξεκινήστε την προσπάθεια και κάνετε μεγάλες κατασκευές: 

Πύλες , προσευχητάρια, γέφυρες. Δεν είναι δύσκολο να τα καταφέρουμε αρκεί να 

έχουμε τα υλικά (ξυλεία και σχοινιά) και να γνωρίζουμε τους κόμπους και τις 

συνδέσεις. Πύλες: Πόσο πιο ωραία νιώθουμε ότι έχουμε την δική μας πύλη στον 

χώρο που έχουμε κατασκηνώσει! Είναι η είσοδος της κατασκήνωσης και μαζί με την 

περίφραξη οριοθετεί τον χώρο μας. Αγοράστε το υλικό και θα το έχετε για πάντα! 

Μπορείτε να βγάλετε χρήματα κάνοντας κάποια δραστηριότητα με την ομάδα και 

αγοράστε την απαραίτητη ξυλεία και σχοινιά. Ζητήστε και την βοήθεια του Τοπικού 

Συμβουλίου. Σας δίνουμε ορισμένα σχέδια. Ανάλογα με την φαντασία και το υλικό 

που διαθέτετε, κάντε τροποποιήσεις και δημιουργήστε τα δικά σας σχέδια. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΙΣΤΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TPAΠEZAPIA 

 

 

 

 

 

 



ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ 

 

 

 

 

 

 

ΠΛYΣIMO ΠIATΩN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΕΤΣΕΤΟΘΗΚΕΣ 

 

 

 

 

 

 

 



ΤΡΙΠΟΔΑΣ 

1) Τα τρία ξύλα συνδέονται με ψαλιδιά 

2) Κάνουμε βόλτες το σχοινί γύρω από τα ξύλα, σε ανάλογο αριθμό με το πάχος των 

ξύλων. 

3) Ανοίγουμε τα ξύλα, σε τρίποδα και τα συνδέουμε ανά δύο, α&β, γ&γ, γ&α, 

σχηματίζοντας με το σχοινί μας οκτάρι. Τελειώνουμε με σταυρόκομπο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΔIAΦOPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



TOYAΛETA - NTOYΣ 

Οι τουαλέτες και τα ντους ντύνονται με λινάτσα ή χοντρό αδιαφανές αδιάβροχο άλλο 

υλικό. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

KOYNIA 

Το μόνο που σου χρειάζεται είναι μια γερή σανίδα, 

χοντρό σχοινί και η Ι γνώση των κόμπων !!! Άρχισε 

με τον κόμπο του Ι ικριώματος (σχ. 1, 2, 3). 

Στερέωσε το σχοινί σου με καντηλίτσα (σχ. 3, 4, 5, 

6, 7) και δέσε την κούνια σου σε γερό ανθεκτικό 

κλαδί με βόλτα. 



ΝΑ ΘΥΜΑΣΑΙ ΟΜΩΣ: σωστά την 

χρησιμότητα και την τεχνική των 

κόμπων ! Καντηλίτσα: σου δίνει 

θηλιά που δεν γλιστρά, για να 

κρεμάς και ναυαγοσωστική. Σχ 

4: Κράτα το πολύ σχοινί στο αριστερό σου χέρι. Με το δεξί σου χέρι κάνε μια μικρή 

θηλιά ακριβώς στο σημείο που θέλεις τον κόμπο. Η θηλιά να γίνει πάνω από το 

μακρύτερο τμήμα. Κράτα σταθερά την θηλιά με το αριστερό σου χέρι και άφησε το 

άκρο να κρέμεται ελεύθερα κάτω. Σχ 5: με το δεξί σου χέρι πάρε την άκρη και 

πέρασε την μέσα από την θηλιά. Τράβηξε την άκρη μέχρις ότου η δεύτερη θηλιά να 

έχει το μέγεθος που την θέλεις τελειωμένη. Σχ 6: πέρασε την άκρη πίσω από το πολύ 

σχοινί και μετά κάτω, μέσα από την μικρή θηλιά. Σχ 7: κράτα με το αριστερό σου χέρι 

το πολύ σχοινί. Με το δεξί κράτα την άκρη και το δεξιό μέρος της μεγάλης δεύτερης 

θηλιάς. Τράβα τώρα και με τα δυο χέρια γερά για να σφίξει. 

 

Βόλτα: στερεώνει το τέλος του σχοινιού, αφού 

τυλιχτεί γύρω από κλαδί, κορμό, κρίκο, στύλο, ή 

κοντάρι. Σχ 8 : πέρασε το σχοινί γύρο από το κλαδί ή 

γύρω από τον κρίκο. Πάρε την κοντύτερη άκρη και 

πέρασε την κάτω και μέσα από το πολύ σχοινί, 

σπρώχνοντας προς τα κάτω από την θηλιά. Σχ. 9 : 

τώρα κάνε μια θηλιά ακριβώς σαν την πρώτη, πάλι 

στο πολύ σχοινί, και είναι έτοιμη η βόλτα σου.Για 

ακόμη πιο γερό δέσιμο κάνε πριν τις βόλτες μια 

ψαλιδιά στο κλαδί. 



Γέφυρα της Μαϊμούς 

Πρώτα βρίσκουμε το χώρο όπου θα στηθεί η γέφυρα. ΄Ένα ρυάκι ή χαντάκι με 

δέντρα και από τις δύο μεριές θα ήταν ιδανικό. Τα δέντρα χωρίς το χαντάκι θα 

μπορούσαν να αρκέσουν, αλλά χωρίς τα δέντρα θα πρέπει να κάνουμε αυτοσχέδια 

στηρίγματα (δύσκολο). Σημειώνουμε τη θέση των ξύλινων ποδιών, που πρέπει να 

είναι ακριβώς απέναντι και παράλληλα μεταξύ τους, και σε απόσταση όχι μεγαλύτερη 

από 13,7 μέτρα. Το κτίσιμο της γέφυρας χωρίζεται σε δύο κομμάτια: στην κατασκευή 

των ποδιών και στην προετοιμασία των σχοινιών της γέφυρας, που μπορούν να 

γίνονται από δύο διαφορετικές ομάδες ταυτόχρονα.  

 

 

Φτιάχνοντας τα ξύλινα πόδια.  

Χρειάζονται δύο ζευγάρια ολόιδιων ποδιών, γεγονός που μπορεί να επιτευχθεί 

φτιάχνοντας το ένα πάνω στο άλλο. Πρέπει να προσέξουμε την αναλογία ύψους και 

ανοίγματος των ποδιών. Δένουμε σε σχήμα Χ τα δύο πόδια. Η σύνδεση πρέπει να 

απέχει τουλάχιστον 1,5 μέτρο από την κορυφή των ποδιών, έτσι ώστε να αφήνει 

χώρο για τα σχοινιά της γέφυρας. Στη συνέχεια δένουμε ένα κάθετο ξύλο για να 

στερεωθούν τα πόδια, και αν μάλιστα δέσουμε παραπάνω ξύλα, όπως φαίνεται και 

στην φωτογραφία, θα διευκολύνουμε το ανέβασμα στη γέφυρα Επειδή τα ξύλα 

δένονται στο έδαφος, πρέπει να προσέξουμε πολύ όταν θα τα σηκώσουμε για να 

στηθούν να είναι επίπεδη η βάση τους. Μετά δένουμε πάνω στη σύνδεση των 

ποδιών ένα κομμάτι παλιό ύφασμα π.χ. από τσουβάλι ή καραβόπανο για να 

ελαττώσουμε τις τριβές του βασικού σχοινιού της γέφυρας που θα στηρίζεται εκεί. 

Τέλος, δένουμε δύο σχοινιά (ή ένα διπλό) στην κάθε κορυφή των ποδιών για να 

στερεωθούν μετά.  

Ετοιμάζοντας τα σχοινιά.  

Απλώνουμε το βασικό σχοινί (αυτό που θα πατάν τα πόδια) σε επίπεδο έδαφος, 

υπολογίζοντας την απόσταση των ξύλινων ποδιών και αφήνοντας αρκετό σχοινί στο 

τέλος (μετά τα πόδια) για να στηριχθεί στα δένδρα. Απλώνουμε και τα άλλα δύο 

σχοινιά (που θα κρατούν τα χέρια) με τον ίδιο τρόπο σε απόσταση περίπου 1,5 

μέτρο από το βασικό σχοινί. Κόβουμε σχοινιά μήκους 3,3 μέτρα. Τα περνούμε γύρω 

από το βασικό σχοινί με μόνο ένα γύρο , σε απόσταση 1 μέτρου μεταξύ τους και έτσι 



ώστε το βασικό σχοινί να τα βρίσκει στη μέση τους. Δένουμε τα άκρα τους στα 

σχοινιά για τα χέρια κάνοντας πρώτα και εκεί ένα γύρο. Προσπαθούμε να 

κρατήσουμε τα σχοινιά (και τα βασικά και τα μικρά) παράλληλα μεταξύ τους.  

Στήνοντας τη γέφυρα. 

Σηκώνουμε τα πόδια και τα στερεώνουμε στη θέση που έχουμε ήδη αποφασίσει. 

Δένουμε τα σχοινιά των κορυφών σε πασσάλους. Οι βάσεις των ποδιών θα πρέπει 

να μπηχτούν στο έδαφος περίπου 15 εκ., έτσι ώστε το όλο σύστημα των ποδιών να 

μην ανασηκώνεται και να μην γυρίζει, όταν κάποιος ανεβαίνει στη γέφυρα. Η βάση 

των ποδιών θα πρέπει να απέχει από τη γραμμή των δένδρων περίπου 3 φορές την 

απόσταση της σύνδεσης των ποδιών από το έδαφος. Περνούμε το βασικό σχοινί 

από τη διχάλα και ενώ το κρατάμε σταθερό και τεντωμένο, και αυτό, και τα σχοινιά 

των χεριών στις κορυφές των ποδιών, το δένουμε γερά στο δένδρο. Φροντίζουμε το 

σχοινί να είναι σε ευθεία γραμμή ανάμεσα στα δύο δένδρα. Δένουμε και τα δύο 

σχοινιά των χεριών με τον ίδιο τρόπο. Και τέλος, μάλλον θα χρειαστεί να ισιώσουμε 

τα μικρά σχοινιά ανάμεσα στα σχοινιά των χεριών και το βασικό σχοινί. 

Υλικά.  

 4 ξύλα μήκους 3 μέτρων και διαμέτρου 10-12 εκ.  

 2 ξύλα μήκους 2 μέτρων και διαμέτρου 5-7,5 εκ.  

 2 ξύλα μήκος 1,5 μέτρου και διαμέτρου 5 εκ.  

 2 ξύλα μήκους 1 μέτρου και διαμέτρου 5 εκ.  

 παλιό ύφασμα π.χ. από τσουβάλι ή καραβόπανο.  

 1 κομμάτι σχοινί (για το βασικό της γέφυρας) περίπου 7,5 εκ. περίμετρο.  

 2 κομμάτια σχοινί (για τα χέρια) περίπου 7,5 εκ. περίμετρο.  

 4 διπλά σχοινιά για το δέσιμο των κορυφών ή 8 μονά.  

 Σχοινί.  

 Πάσσαλοι. 

 Εργαλεία. 

 

 

 



ΣΚΗΝΗ 

 

Θυμήσου: δεν στήνουμε ποτέ κάτω από βελανιδιές, το χώμα είναι πάντοτε υγρό, 

κάτω από οξιές ή καρυδιές, η σκιά τους είναι πολύ βαριά, πάνω σε δρόμους ή 

μονοπάτια. Στήνουμε τη σκηνή μας κάτω από πεύκα, το χώμα με τις πευκοβελόνες 

είναι μαλακό, προσανατολίζουμε την είσοδό της προς το αντίθετο μέρος που φυσά ο 

αέρας καθαρίζουμε καλά γύρω από τη σκηνή θάμνους, χόρτα, κλαδιά. Μη ξεχάσεις 

όταν τελειώσει το στήσιμο να σκάψεις αυλάκι γύρω - γύρω για τα νερά της βροχής.  

Η φροντίδα της σκηνής: Κάθε πρωί - ανοίγουμε τις πόρτες τυλίγοντάς τες ταχτικά 

προς τα μέσα - σκουπίζουμε το δάπεδο - τεντώνουμε καλά τα σχοινιά. Σε βροχή - 

ράβουμε τις πόρτες και φροντίζουμε να είναι κάπως χαλαρά, τα σχοινιά για να μην 

κοπούν ή βγουν οι πάσσαλοι. Δε την αγγίζουμε ποτέ από μέσα ενόσω είναι υγρή 

γιατί το ύφασμά της γίνεται πορώδες και στάζει. Σε αέρα φροντίζουμε να είναι κάπως 

χαλαρά, τα σχοινιά για να μην κοπούν ή βγουν οι πάσσαλοι. Τους ελέγχουμε να είναι 

καλά στερεωμένοι και ραμμένες οι πόρτες. 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΚΗΝΗΣ  

Ουρανός: Είναι το ξύλο που μπαίνει στο επάνω μέρος της σκηνής. 

Ορθοστάτες: Τα κάθετα ξύλα προς το έδαφος που στηρίζεται η σκηνή.  

Πλαγιοστάτες: Οι μικροί ορθοστάτες που μπαίνουν στα πλάγια της σκηνής.  

Εντατήρες: Τα ξύλα ή σίδερα που έχουν τα σχοινιά της σκηνής. Χρησιμεύουν για να 

τεντώνουν τα σχοινιά στους πασσάλους.  

Κράσπεδα: Τα πάνινα τοιχώματα που πέφτουν στα πλάγια.  

Πτερύγια: Δηλ. οι πόρτες είναι τα πάνινα πρόσθια τοιχώματα.  

Πάσσαλοι: Είναι σιδερένιοι ή ξύλινοι με μία ή περισσότερες εγκοπές.  

Ταινίες: Πιασίματα (λινές κορδέλες ή σκοινιά) που χρησιμεύουν για να στηρίξουμε τα 

κράσπεδα ή πόρτες.  

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΗΣΙΜΟ 

Βαριά: Μεγάλο, βαρύ σφυρί για να χτυπάμε τους σιδερένιους πασσάλους. 

Bαριοπούλες ή Ματσόλα: Ξύλινο σφυρί για τους ξύλινους πασσάλους.  

  



ΧΡΗΣΙΜA ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΑΛΑ ΣΤΗΜΕΝΗ ΣΚΗΝΗ  

Πάσσαλοι: Καρφώνουμε τους πασσάλους σε γωνία 45ο περίπου με το χώμα (λοξά 

προς τα έξω), και τους κρατάμε σταθερά μέχρι να στερεωθούν. Προσπαθούμε όλοι οι 

πάσσαλοι της σκηνής να μπουν σε μια ίσια γραμμή και από τις δύο πλευρές. Το ίδιο 

μπαίνουν και οι πάσσαλοι της τέντας, αλλά λίγο πιο έξω από αυτούς της σκηνής. 

Σχοινιά: Τα σχοινιά της τέντας, τα τοποθετούμε πάνω από τα σχοινιά της σκηνής, 

αλλά οι πάσσαλοι μπαίνουν λίγο μακρύτερα. Αφού στηθεί η σκηνή: Κάνουμε το 

χαντάκι για να φεύγουν τα νερά της βροχής, βάθους 15 εκ. Πρέπει να το ανοίξουμε 

στη γραμμή της τέντας.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



ΣΤΗΣΙΜΟ ΣΚΗΝΗΣ 

Αν επιτρέπουν οι συνθήκες, καθαρίζουμε καλά το έδαφος από πέτρες, ξύλα, φύλλα 

κ.λ.π. στο σημείο όπου θα στήσουμε τη σκηνή, ώστε να είναι κατά το δυνατόν 

επίπεδο. Αν η σκηνή έχει πάτο, προσέχουμε ιδιαίτερα να καθαρίσουμε οτιδήποτε 

μπορεί να τον σκίσει ή να τον καταστρέψει. 

Το στήσιμο σκηνών τύπου «Λάμδα» (8 έως 10 ατόμων) σε δέκα βήματα. 

1. Βγάζουμε την σκηνή από τη θήκη και την ακουμπούμε 

στο έδαφος. 2. Ξεδιπλώνουμε τη σκηνή και ανοίγουμε την 

τέντα. 3. Περνάμε τον ουρανό από τις πάνινες υποδοχές 

της σκηνής. 4. Περνάμε το καρφί από τους ορθοστάτες 

μέσα από την σκηνή, τον ουρανό και την τέντα. 

Διπλώνουμε την τέντα πίσω στην αρχική της θέση, πάνω 

από την σκηνή. 6. Σηκώνουμε την σκηνή σηκώνοντας τους 

ορθοστάτες. Εκείνοι που σηκώνουν τους ορθοστάτες 

πρέπει να έχουν συγχρονιστεί (ιδιαίτερα στις σκηνές με 

τρεις ορθοστάτες), διότι αλλιώς μπορεί να στρεβλώσει ο 

ουρανός και να σπάσει ή να στραβώσει κάποιο καρφί.    

Πασσαλώνουμε τα εμπρός και τα πίσω σχοινιά της τέντας. 

Αυτά τα σχοινιά λέγονται και «οδηγοί», επειδή δίνουν τον προσανατολισμό της 

σκηνής. 8.Τεντώνουμε τις τέσσερεις γωνίες της σκηνής συγχρόνως και «ράβουμε» τα 

παραπέτα της σκηνής. Πασσαλώνουμε τις γωνίες διαγωνίως τεντώνοντας δυνατά. 

Τώρα η σκηνή στηρίζεται και δεν χρειάζεται να την κρατούμε εμείς. 9. Τεντώνουμε τις 

γωνίες της τέντας και πασσαλώνουμε διαγωνίως, έξω από τα πασσαλάκια της 

σκηνής. 

10. Δένουμε ένα σχοινί στη μία πλευρά στα πασσαλάκια των τεσσάρων γωνιών. Έτσι 

έχουμε μια νοητή ευθεία, στην οποία μπήγουμε τα υπόλοιπα πασσαλάκια. 

Επαναλαμβάνουμε και από την άλλη πλευρά. Το ίδιο κάνουμε και για τους 

πασσάλους της τέντας. Κατ αυτόν τον τρόπο έχουμε τα πασσαλάκια και τα σχοινιά 

σε ευθεία γραμμή, για λόγους αισθητικούς αλλά και για να μην έχουμε ατυχήματα, 

όταν περνάμε ανάμεσα από τις σκηνές. 

ΞΕΣΤΗΣΙΜΟ ΣΚΗΝΗΣ 

 Προχωρούμε αντίστροφα από το στήσιμο. Βγάζουμε τους πασσάλους με την 

αντίστροφη σειρά: τέντας, πλαϊνοί σκηνής, γωνιακοί και, τελευταίοι, οι βασικοί. 



Μαζεύουμε τα σχοινιά ένα ένα. Όταν η σκηνή πέσει κάτω, την απλώνουμε και 

σκουπίζουμε πολύ καλά. Δεν πρέπει να μείνει κανένα σκουπίδι μέσα. Αλλιώς τα 

σκουπίδια θα σαπίσουν μέσα στην κλειστή επί μήνες σκηνή και θα την 

καταστρέψουν. Με τρίχινη σκληρή σκούπα σκουπίζουμε από το κέντρο προς τα έξω. 

Διπλώνουμε τα παραπέτα και μετά τα κράσπεδα. Κατόπιν αρχίζουμε να την 

διπλώνουμε. Δύο άτομα πιάνουν δύο γωνίες που είναι σε παράλληλη ευθεία με τον 

ουρανό και ύστερα την διπλώνουν συρτά. Έπειτα διπλώνουμε κάθετα προς τον 

ουρανό και από τις δύο πλευρές. Μόλις οι δύο πλευρές έρθουν πλάι - πλάι , τις 

διπλώνουμε μεταξύ τους. Το τελικό δίπλωμα γίνεται με τον ίδιο τρόπο. Τέλος, 

μαζεύουμε την τέντα με τον ανάλογο τρόπο και βάζουμε την σκηνή μαζί με την τέντα 

στο σακούλι της. Προσοχή: Οι σκηνές πρέπει να είναι στεγνές για να ξεστηθούν, Αν 

είναι βρεγμένες μαζεύουν και σαπίζουν  

Χρήσιμα!!!!  

Πάσσαλοι: Καρφώνουμε τους πασσάλους σε γωνία 45o περίπου, με το χώμα, (λοξά 

προς τα έξω). ΄ 

Όταν βρέχει ελέγχουμε τον πάσσαλο γιατί μπορεί μαλακώνοντας το έδαφος από τη 

βροχή να βγουν από το χώμα. Χαντάκι: Σκάβουμε χαντάκι για να φεύγουν τα νερά 

της βροχής, παράλληλα με τα πλαϊνά τελειώματα της τέντας.  

Αέρας: Όταν φυσάει κλείνουμε καλά τη σκηνή «ράβοντας» τις γωνίες και τα 

παραπέτα και τεντώνουμε τα σχοινιά.  

Βροχή: Χαλαρώνουμε τα σχοινιά, τα οποία σφίγγουν με το νερό, για να μην κοπούν ή 

βγουν τα πασσαλάκια.  

Οι μικρές σκηνές τύπου «λάμδα», με αλουμινένιο σκελετό και πάτο στήνονται και 

ξεστήνονται μΥ ανάλογο τρόπο. Θυμηθείτε να καθαρίσετε από μέσα τη σκηνή και να 

κλείσετε τα φερμουάρ. Οι ιγκλού στήνονται γρήγορα και εύκολα. Υπάρχουν πολλοί 

τύποι ιγκλού σκηνών. Σε γενικές γραμμές συναρμολογούμε τις μπαλένες και τις 

περνάμε από τις πάνινες ταινίες της σκηνής, και τις στηρίζουμε πάνω στη σκηνή 

όπου υπάρχει «μπουντούζι» (μεταλλικός κρίκος πάνω στο ύφασμα με τρύπα στη 

μέση). Έτσι η σκηνή τεντώνεται αμέσως. Τοποθετούμε την τέντα και την στηρίζουμε 

στις μπαλένες. Τέλος πασσαλώνουμε. Αν η σκηνή παρουσιάσει κάποιο πρόβλημα 

π..χ. σχιστεί σε κάποιο σημείο ή χαθεί ένα εξάρτημα ή κάποιο σχοινί, προσπαθούμε 

να το επισκευάσουμε επί τόπου. Αν δεν τα καταφέρουμε το σημειώνουμε σε ένα 

χαρτί, το οποίο τοποθετούμε σε εμφανές σημείο. ΄Όταν επιστρέψουμε η πρώτη μας 



δουλειά θα είναι να επισκευάσουμε τις σκηνές όπως φυσικά και όλο το υλικό. Οι 

επισκευές γίνονται στην επιστροφή και όχι πριν την κατασκήνωση.  

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΚΗΝΗΣ 

Μην αφήνετε ποτέ διπλωμένη μια υγρή σκηνή πάνω από 24 ώρες, γιατί θα 

καταστραφεί από τη μούχλα. Τα αδιάβροχα υφάσματα δεν σαπουνίζονται, τα 

βαμβακερά μπορούν να σαπουνιστούν ελαφρά με χλιαρό νερό. Αν δεν 

χρησιμοποιείτε συχνά τις σκηνές, μην παραλείπετε 2 φορές το χρόνο να τις αερίζετε. 

Εάν επισημάνετε μικρές μαύρες κηλίδες - σημάδια μούχλας -βουτήξτε την σε νερό με 

διάλυμα σόδας (100 γρ. ανά λίτρο νερού), μετά ξεβγάλτε και στεγνώστε. Για τους 

λεκέδες από ρετσίνι και λάδι χρησιμοποιήστε βενζίνη. Εάν δείτε φθορά σε κάποιο 

σημείο του υφάσματος η μικρή τρύπα, επισκευάστε τα σύντομα πριν μεγαλώσουν 

από το τέντωμα. Ελέγχετε κατά διαστήματα πόσο γερά είναι τα σχοινιά και από καιρό 

σε καιρό αντικαταστήστε τα με καινούργια. Ρίξτε πούδρα στο πάτωμα εξωτερικά 

προτού τη διπλώσετε και εάν έχει τρυπήσει κολλήστε ένα μεγαλύτερο κομμάτι 

πλαστικό.  

Εσωτερική διαρρύθμιση σκηνής. Είναι κυρίως θέμα κατασκευής της σκηνής αλλά 

και προσωπικής αντίληψης για την σωστότερη εκμετάλλευση του χώρου. Δύο όμως 

σημεία φαίνονται ιδιαίτερα χρήσιμα: 1. μία άδεια τσέπη ραμμένη στο ένα πλαϊνό της 

σκηνής για φακό, χαρτομάντηλα κ.λπ. 2. ένα πρόχειρο σύστημα συναγερμού για 

τους ενοχλητικούς επισκέπτες (απρόσκλητους!!!). Τέλος, για την ασφάλεια των 

παιδιών από έντομα, ερπετά, κ.λπ. τοποθετήστε γύρω από τη σκηνή ειδικό σχοινί 

που απωθεί τα πιο πάνω ή κάψτε στην αρχή της κατασκήνωσης λάστιχο ή θειάφι ή 

κομμάτια δέρμα, προληπτικά. Επιμένετε όλοι να κλείνουν τη σκηνή τους μόλις μπουν 

ή βγουν. Ελπίζουμε ότι οι πληροφορίες μας θα σας φανούν χρήσιμες.  

 Να θυμάσαι: 

Σκάβουμε ένα χαντάκι για να φεύγουν τα νερά της βροχής, παράλληλα με τα πλαϊνά 

τελειώματα της τέντας.  

Όταν φυσάει δυνατός αέρας, κλείνουμε καλά την σκηνή, «ράβοντας» τις γωνίες και τα 

παραπέτα, και τεντώνουμε τα σχοινιά.  

Όταν βρέχει χαλαρώνουμε τα σχοινιά, επειδή μπορεί να σφίξουν από το νερό και , 

έτσι να σπάσουν τα σχοινιά ή να τραβήξουν έξω τα πασσαλάκια. ¨όταν στεγνώσουν 

τεντώνουμε πάλι τα σχοινιά.  



Ανοίγουμε την σκηνή μαζεύοντας τα παραπέτα και τα κράσπεδα, για να αεριστεί και 

να είναι δροσερή. 

Αν η σκηνή παρουσιάσει κάποια φθορά, φροντίζουμε να την φτιάξουμε επί τόπου. Αν 

αυτό δεν είναι δυνατόν , σημειώνουμε το πρόβλημα σε χαρτί, το τοποθετούμε σε 

εμφανές σημείο, και την επισκευάζουμε μόλις γυρίσουμε όπως και το υπόλοιπο 

υλικό. Οι επισκευές γίνονται αμέσως μόλις επιστρέψουμε και όχι πριν την επόμενη 

κατασκήνωση.  

Η σκηνή είναι το σπίτι μας. Δεν την καταστρέφουμε και δεν γράφουμε τίποτα επάνω 

της. Οι καλύτερες αναμνήσεις είναι αυτές που θα πάρουμε μαζί μας. Όχι αυτό που θα 

αφήσουμε πίσω μας. 

 



  

 



ΛΑΜΠΕΣ 

 
Λάμπες  
Γκαζιού 
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ΦΩΤΙΑ  

 

Η φωτιά είναι απαραίτητη για την επιβίωση. Παρέχει ζεστασιά, προστασία, βράζει 

νερό, μαγειρεύει, διατηρεί την τροφή και τέλος μ' αυτή μπορούμε να κάνουμε σήματα. 

Πρέπει να ξέρουμε να ανάβουμε φωτιά οπουδήποτε και με οποιεσδήποτε συνθήκες. 

Προπαρασκευή. Πρέπει να θυμόμαστε το τρίγωνο της φωτιάς. Οι τρεις πλευρές του 

αντιπροσωπεύουν τον ΑΕΡΑ, ΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΥΣΙΜΟ. Αν μια από τις 

πλευρές μετακινηθεί, το τρίγωνο καταστρέφεται και η φωτιά σβήνει. Κατ' αρχήν 

πρέπει να σιγουρευτούμε ότι έχουμε επαρκείς ποσότητες από προσάναμμα και 

καύσιμα. Στη συνέχεια προετοιμάζουμε τον κατάλληλο χώρο για να ανάψουμε τη 

φωτιά, έτσι ώστε να μπορούμε να την ελέγχουμε. Φωτιά που δεν παρακολουθείται, 

μπορεί να ξεφύγει από τον έλεγχό μας και να φέρει την καταστροφή!!. Η εστία πρέπει 

να προετοιμαστεί προσεκτικά. Πρέπει να διαλέξουμε μια θέση καλά 

προφυλαγμένη, κυρίως από τους δυνατούς ανέμους. Η εστία θα 

πρέπει να σκαφτεί λίγο και να προστατευτεί με πέτρες. Το χώμα από 

το σκάψιμο μπορεί να καλύψει τα κενά μεταξύ των βράχων. Αν 

φυσάει πολύ, το σκάψιμο πρέπει να είναι βαθύτερο. Οι πέτρες 

χρησιμεύουν και στο γεγονός ότι κρατούν τη θερμότητα και διατηρούν το καύσιμο 

ζεστό, Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και στη μαγειρική. ΄Όταν φυσάει Αν φυσάει 

πολύ σκάψτε μια λακκούβα κι ανάψτε εκεί τη φωτιά.                                                      

Προσάναμμα. Ως προσάναμμα μπορούν να χρησιμεύσουν πολλά υλικά, που 

χρειάζονται όσο το δυνατόν χαμηλότερη θερμοκρασία για να αναφλεγούν. Τα καλά 

προσανάμματα ανάβουν και με ένα σπινθήρα. Φλοιός νεκρών δέντρων, ξεραμένα 

χόρτα, λεπτά ροκανίδια, πούπουλα πουλιών, χαρτί, βαμβάκι, ύφασμα, κουκουνάρια, 

πευκοβελόνες, λεπτά ξυλαράκια και άλλα πολλά υλικά που ούτε φανταζόμαστε, 

αποτελούν ιδανικά προσανάμματα. Αν τίποτα από τα παραπάνω δεν είναι διαθέσιμο 

(!) ή είναι βρεγμένο λόγω βροχής μπορούμε να φτιάξουμε «ράβδους φωτιάς», 

χρησιμοποιώντας το μαχαίρι μας. Ξύνουμε το βρεγμένο περίβλημα των ξύλων και τα 

ροκανίδια τα αφήνουμε να πέσουν στο χώρο της πυράς. Το ξύλο με ειδικό ξύσιμο 

(βλ. σκίτσο) αποτελεί τη ράβδο φωτιάς. Φτιάξτε ράβδους φωτιάς Βγάλτε τα φύλλα και 



τα κοτσάνια από τις ράβδους που κόψατε. Προετοιμάζοντας ξύλα μ' αυτό τον τρόπο, 

η φλόγα ανάβει ανεμπόδιστα και πιο γρήγορα. 

 

Καύσιμα. Αφού έχουμε τοποθετήσει το προσάναμμα, που αποτελεί τον πυρήνα της 

φωτιάς μας, τοποθετούμε τα καύσιμα. Η πιο συνηθισμένη καύσιμη ύλη είναι τα ξύλα. 

Ξεκινώντας απ τα πιο λεπτά στα πιο χοντρά, τα τοποθετούμε σε σχήμα πυραμίδας 

που είναι το πιο εύκολο να ανάψει. Κατά τη διάρκεια, βέβαια, της καύσης και 

προκειμένου να διατηρήσουμε, όπως είπαμε, το τρίγωνο της φωτιάς, ενδέχεται να 

αλλάξουμε το σχήμα της πυράς σε τετράγωνο, άστρο, σταυρό κ.λπ. (βλ. σκίτσα). Ως 

καύσιμα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλα υλικά, όπως αποξηραμένα 

περιττώματα ζώων, φυτάνθρακας και γαιάνθρακας. Παρ' όλα αυτά, το ξύλο είναι το 

καλύτερο. Αφού ανάψει η πυρά μας, καλό θα είναι να τοποθετήσουμε κοντά της 

τυχόν υγρούς κορμούς ώστε να στεγνώσουν και να καούν αργότερα. Αν στοιβαχτεί 

κατάλληλα ώστε να αερίζεται αρκετά ο φυτάνθρακας ξεραίνεται, και γρήγορα είναι 

έτοιμος για κάψιμο.  

Ξύλα για συντήρηση φωτιάς. Για μια φωτιά που θέλεις ν’ ανάψει γρήγορα αλλά δεν 

την χρειάζεσαι να κρατήσει πολύ, τα ρητινώδη ξύλα είναι τα καλύτερα, όπως π.χ. το 

ξύλο του πεύκου, του ελάτου, του κυπαρισσιού κ.λπ. Όταν θέλεις να σχηματίσεις 

θράκα για ψήσιμο ή μαγείρεμα ή θέλεις να βαστάξει όσον το δυνατόν περισσότερο η 

φωτιά σου, τα σκληρά ξύλα είναι κατάλληλα, όπως π.χ. η βελανιδιά, η οξιά κ.λπ. Τα 

σκληρά ξύλα χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να πιάσουν, γι αυτό στην αρχή 

καλόν είναι ν αρχίσεις τη φωτιά με λίγα μικρά ξυλαράκια, για να μπορέσουν ν 

ανάψουν εύκολα και τα σκληρά. Τα ξύλα που πρέπει ν' αποφεύγεις είναι η 

κουφοξυλιά και η λεύκα. Αυτά καίγονται άσχημα και βγάζουν ένα δυσάρεστο καπνό 

που κάνει τα μάτια να δακρύζουν. Το ξύλο της φτελιάς κρυφοκαίει μόνο και δεν 

μπορείς να το μεταχειριστείς για φωτιά. Ποτέ μην επιχειρήσεις να κόψεις πράσινα 

κλαδιά, διότι θα καταστρέψεις το δένδρο και δεν σου χρησιμεύουν σε τίποτε. Όταν 

ένα κλαδί έχει έστω και μερικά φύλλα στην άκρη, θα πει ότι ακόμη δεν είναι αρκετά 

ξερό για να μπορέσεις να το μεταχειριστείς στη φωτιά σου. Και αν ακόμη δεν έχει 

κανένα φύλλο και τότε μπορεί να μην είναι τελείως ξηρό. Πριν κόψεις τα ξύλα σου 

από το δέντρο, πρέπει να ξέρεις τι δένδρο είναι. Είναι πιο δύσκολο να καταλάβεις τι 

ξύλο είναι όταν βρεθεί κομμένο και ριγμένο μακριά από το δέντρο απ' όπου κόπηκε, 

παρά αν το δεις στο δέντρο επάνω. 

 



ΑΝΑΜΜΑ ΦΩΤΙΑΣ - ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ. Φτιάξτε ένα προσάναμμα και 

προφυλάξτε το γύρω-γύρω μ΄ άλλα ξύλα που θα σχηματίσουν ένα ξύλινο τριγωνικό 

πλαίσιο. Αν φυσάει, τοποθετήστε το προσάναμμα απ' την αντίθετη μεριά του αέρα 

κάθετα σ' ένα μεγάλο ξύλο. Ανάψτε το. Μόλις πάρει, ρίξτε πιο χοντρά ξύλα ή μερικά 

ξερά κλαδιά και φυσήξτε ελαφρά, αν δυσκολεύετε τα σπίρτα είναι ο ευκολότερος 

τρόπος για να ανάψετε φωτιά. Πρέπει να έχουμε μαζί μας όσο το δυνατόν 

περισσότερα, από αυτά που ανάβουν οπουδήποτε. Αν έχουμε μόνο απλά σπίρτα 

(ασφαλείας) θα πρέπει να τα συσκευάσουμε σε αδιάβροχα κουτιά για να μην 

βραχούν και να μην ανάψουν ξαφνικά. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε τη λωρίδα 

ανάφλεξης του σπιρτόκουτου! (βλ.  σκίτσα)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Πώς θα σβήσουμε τη φωτιά. αφήνουμε τη φωτιά πρώτα να πέσει μόνη της, 

αραιώνουμε τα ξύλα και τα χτυπούμε να κοπούν μικρότερα, ρίχνουμε νερό πολλές 

φορές, εάν τελειώσει το νερό ρίχνουμε άμμο ή χώμα και τα ανακατεύουμε καλά, 

καλύπτουμε τη φωτιά με χώμα και πέτρες και ξανά ελέγχουμε πριν φύγουμε.  

ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ: Όταν ανάβετε ένα σπίρτο, ανάβετε και ένα κερί.. Στη συνέχεια 

μπορείτε να νάψετε με αυτό πάρα πολλά πράγματα και έχετε και εξοικονόμηση 

σπίρτων. Την ίδια δουλειά που κάνει το κερί, μπορεί να κάνει και το ρετσίνι. 

Δοκιμάστε το και θα εκπλαγείτε: Πλάκα μα γνησίου και πριονωτή λεπίδα. Δύο πολύ 

χρήσιμα εργαλεία που κυκλοφορούν στο εμπόριο και δεν θα έπρεπε να λείπουν από 

τα σύνεργα της φωτιάς. Η χρήση τους είναι πολύ απλή και πρακτική (βλ. σκίτσα). 

Ξύστε από την πλάκα του μα γνησίου μερικά ρινίσματα πάνω στο προσάναμμά σας 

και μετά χρησιμοποιήστε το πριόνι για να δημιουργήσετε σπινθήρες. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Είδη φωτιάς που είναι τα πιο κατάλληλα για το μαγείρεμα στο ύπαιθρο.  

 

Φωτιά άστρου. Για να διατηρήσεις φωτιά 
για μαγείρεμα μπορείς να πάρεις λίγη 
θράκα και να βάλεις τρία μεγάλα ξύλα σε 
σχήμα άστρου, σε τρόπο ώστε κάθε άκρη 
να αγγίζει τη θράκα. Μια τέτοια φωτιά δεν 
σβήνει, αρκεί να σπρώχνεις την άκρη των 
ξύλων, από καιρό σε καιρό, προς το 
κέντρο. Αυτή η φωτιά έχει και το 
πλεονέκτημα να μην φαίνεται από πολύ 
μακριά και να κάνει πολύ καπνό. Αν θέλεις 
να διατηρήσεις τη φωτιά ως το πρωί, θα 
την σκεπάσεις με στάχτη και την άλλη μέρα 

δεν θα έχεις παρά να την φυσήξεις και να ξανανάψει. Αυτό φυσικά γίνεται όταν το 
βράδυ δεν έχει βροχή, αλλά ποτέ μην προσπαθήσεις να την διατηρήσεις όταν έχει 
αέρα, διότι είναι επικίνδυνο.  

Φωτιά αμερικανική. Η αμερικανική φωτιά είναι πολύ κατάλληλη για μαγείρεμα. 
Στήνεις μέσα στο χώμα, υπό γωνία, δύο γερά ξύλα παράλληλα μεταξύ των σε 
απόσταση 70 εκ. μ. Ύστερα τοποθετείς ξύλα 1 μ. μήκους το ένα επάνω στο άλλο, 
που θα στηρίζονται επάνω στα δύο ξύλα που έστησες μέσα στο χώμα, 
σχηματίζοντας έτσι ένα κλειστό μικρό φράχτη. Με τρία άλλα ξύλα σχηματίζεις ένα 
τετράγωνο επάνω στο έδαφος και μέσα σε αυτό το τετράγωνο ανάβεις τη φωτιά. 
Πρέπει να προσέξεις, η κλίση των ξύλων που στήνεις στο χώμα να είναι προς το 
μέρος που κατευθύνεται ο άνεμος. Η φωτιά αυτή δίνει μεγάλη θερμότητα. Οι 
παραπάνω διαστάσεις δόθηκαν για να πάρεις μια ιδέα μόνον. Μπορείς και πρέπει να 
κανονίσεις τις διαστάσεις ανάλογα με το πρόκειται να κάνεις με τη φωτιά αυτή, ως και 
τα ξύλα που διαθέτεις.  

Φωτιά χαντακιού. Δεν θα μπορείς να πεις ότι είσαι καλός οδηγός αν δεν 
κατορθώνεις και με δυνατό άνεμο ν' ανάβεις φωτιά. Σκάβεις ένα χαντάκι και 
καθαρίζεις όλα τα γύρω ξερά χόρτα. Στρώνεις όλη την επιφάνεια του χαντακιού με 
μικρές πέτρες. Στην επιφάνεια της γης τοποθετείς παραλλήλως και κάθετα προς το 
χαντάκι δύο-τρία χοντρά και μακρουλά ξύλα. Τα ξύλα αυτά, καιγόμενα στη μέση, 
λυγίζουν και πέφτουν μέσα στο χαντάκι και το γεμίζουν με μια καλή χόβολη που είναι 
κατάλληλη για ατομικό μαγείρεμα. Μια τέτοια φωτιά δεν είναι κατάλληλη για να γίνει 
σε σκληρή ή υγρή γη, είναι όμως κατάλληλη όταν φυσάει δυνατός άνεμος. Το χαντάκι 
πρέπει να είναι παράλληλο με τον αέρα.  

Φωτιά κυνηγού. Τοποθετείς παραλλήλως δύο χοντρά και μακριά κούτσουρα. Στο 
κενό που σχηματίζεται, ανάμεσα στα δύο κούτσουρα ανάβεις τη φωτιά. Μπορείς να 
κάνεις το ίδιο και με δύο τοιχάκια που θα σχηματίσεις με πέτρες. Με λίγη 
πρωτοβουλία μπορείς να επινοήσεις πολλούς τρόπους για να ανάβεις φωτιά. Σ' αυτό 
θα σε βοηθήσει το περιβάλλον και τα μέσα που διαθέτεις.  

 

 



ΦΩΤΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ 

Φωτιές μαγειρέματος. Είναι επίσης καλές και για θέρμανση.  

Φούρνος Γιούκον. Αυτή η φωτιά αν ανάψει μια φορά μπορεί να κάψει σχεδόν 
οτιδήποτε. Η κατασκευή του φούρνου κουράζει αρκετά, αλλά αξίζει τον κόπο γιατί και 
καλή θέρμανση δίνει και στο πάνω μέρος της δίνει φωτιά για μαγείρεμα. Ανοίξτε 
τρύπες και στο πάνω μέρος του, αν πρόκειται να το χρησιμοποιήσετε μόνο για 
θέρμανση, αλλά φτιάξτε τις μόνο απ' τη μια πλευρά, αν θέλετε να βγει καπνός απ' την 
κορυφή. Σκάψτε μια τρύπα κυκλικού μεγέθους σε βάθος 24 εκ. μ' ένα πέρασμα στη 
μια άκρη που να οδηγεί προς τα κάτω. Τοποθετήστε πέτρες γύρω απ' το εξωτερικό 
χείλος της τρύπας και χτίστε μια καπνοδόχο σε τέτοιο κυλινδρικό σχήμα, ώστε η 
διάμετρός του να μειώνεται συνεχώς, όσο ανεβαίνετε προς τα πάνω. Λίγο πριν 
φτάσετε στην κορυφή, μεγαλώστε ξανά τη διάμετρο. Σφραγίστε όλα τα κενά με 
λάσπη ανάμεσα στις πέτρες που έχετε βάλει. Μ' αυτή την κατασκευή και η φωτιά 
προστατεύεται και η καπνοδόχος δημιουργεί ένα πολύ καλό ρεύμα. Ανάψτε πρώτα 
φωτιά στο λούκι που σκάψατε. ΄Όταν ανάψει για τα καλά σπρώξτε την κάτω απ' την 
καπνοδόχο. Η φωτιά στη συνέχεια κατευθύνεται προς το ρυθμιστεί με ανάλογο 
άνοιγμα ή κλείσιμο του ανοίγματος. Αυτή η φωτιά αφήνει πολύ λίγη στάχτη και 
μπορεί να καίει για αρκετό χρόνο πριν αναγκαστείτε να την αναζωπυρώσετε ή την 
σβήσετε. 

Φωτιά σε λάκκους. Αυτή η φωτιά προστατεύεται από το δυνατό άνεμο, διότι 
βρίσκεται κάτω απ' την επιφάνεια του εδάφους. Σκάψτε ένα λάκκο με διαστάσεις 
30Χ90 εκ. και βάθος 30 εκ. Σκάψτε λίγο παραπάνω, γιατί θα πρέπει στο κάτω μέρος 
του να στρώσετε μια σειρά από πέτρες. Ανάψτε τη φωτιά πάνω απ' τις πέτρες. Κι αν 
ακόμα η φωτιά σβήσει, ο χώρος θα παραμείνει καυτός και μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
για ψήσιμο.  

Στόφα Χόμπο. Δημιουργεί μια πηγή θερμότητας, ώστε να μπορούν να 
συγκεντρωθούν αρκετοί άνθρωποι γύρω της για να ζεσταθούν, ενώ το πάνω μέρος 
της είναι κατάλληλο για μαγείρεμα. Για να την φτιάξετε, χρειάζεστε κάτι που να 
μοιάζει μ' ένα βαρέλι λιπαντικών των 5 γαλονιών. Ανοίξτε τρύπες στον πυθμένα και 
γύρω από αυτόν σ΄ όλη την περιφέρεια του βαρελιού για να μπαίνει ρεύμα. Κόψτε 
ένα ορθογώνιο άνοιγμα στη μια πλευρά του βαρελιού, σε ύψος περίπου 5 εκ. από 
τον πυθμένα και μέσα απ' αυτόν ανάβετε τη φωτιά. (βλ. σχήμα). Τοποθετήστε το 
βαρέλι πάνω σ' έναν κύκλο από πέτρες ώστε να δημιουργείται ένα ισχυρό ρεύμα από 
κάτω.  

Φωτιά με όλους... τους καιρούς. Έχουμε μαζί μας ρολά από εφημερίδες, 
βουτηγμένα σε παραφίνη λιωμένη. ΄Ένα τέτοιο δαδί ούτε αέρας ούτε βροχή θα το 
σβήσουν. Το στερεώνουμε σ' ένα ξύλο, το ανάβουμε και το χώνουμε κάτω απ' τα 
ξύλα που ετοιμάσαμε.  

Ένας καλός ανακλαστήρας κοντά στη φωτιά δεν αντανακλά μόνο τη θερμότητα 
προς το μέρος σας, αλλά επίσης συντελεί στο να φύγει ο καπνός ψηλά 
παρασυρόμενος απ' τα καυτά ρεύματα του αέρα αντί να πέφτει στα μάτια σας. 
Χρησιμοποιήστε επίσης έναν ανακλαστήρα, για να κατευθύνετε τη θερμότητα μέσα 
σe ένα κατάλυμα ύπνου. Οι άπειροι ανάβουν συχνά φωτιά κοντά σ' έναν κορμό 
δέντρου ή κάποιο βράχο. Μην το κάνετε ποτέ. Ανάψτε τη φωτιά αρκετά μακριά και 
καθίστε μεταξύ αυτής και του βράχου. Ο βράχος που αντανακλά τη θερμότητα, θα 
ζεστάνει την πλάτη σας. Προσθέστε έναν ανακλαστήρα. Αν δεν έχετε κανένα έτοιμο 
ανακλαστήρα, φτιάξτε έναν κι ένα δεύτερο βοηθητικό που θα τον χρησιμοποιήσετε 
στην άλλη πλευρά της φωτιάς, για να επαναφέρει όσο το δυνατό περισσότερο 
θερμότητα προς το μέρος σας. 
 



Μη σπαταλάτε ενέργεια για να σπάσετε κορμούς. Τσακίστε τους χτυπώντας τους 
πάνω σ' ένα βράχο (a). Αν δεν μπορείτε να το κάνετε βάλτε τους πάνω στη φωτιά και 
αφήστε τους να καούν στη μέση (b) ή αν δεν είναι τόσο μακρείς βάλτε πρώτη στη 
φωτιά την άκρη τους. 

 

Φωτιά για Πυρά. 

Χώρος Πυράς. Ο χώρος της Πυράς γίνεται σε ξέφωτο, φροντίζουμε να είναι καθαρός 
από ξερά χόρτα και να μην υπάρχουν θάμνοι. Κοντά στο χώρο πρέπει να υπάρχουν 
τα απαραίτητα για το σβήσιμο της φωτιάς (πυροσβεστήρας ή κουβάδες με νερό, 
φτυάρια και χώμα). 

 

Σταυρωτή μεγάλη φωτιά με πολύ 
προσάναμμα. Ετοιμάζεται πριν τη γιορτή 

και φροντίζουμε να υπάρχει χώρος για 
το δαδί που θα την ανάψει. Ειδική για 

τελετές, θεαματική, είναι η φωτιά σε 
σχήμα βωμού. Επάνω σε μια μακριά 
σταυρωτή φωτιά χτίζουμε μία ή δύο 

κωνικές φωτιές με μακριά κλαριά, που 
φτάνουν μέχρι τη βάση της σταυρωτής. 

Χρησιμοποιούμε κι εδώ, πολύ 
προσάναμμα και ξερά φύλλα για ν' 

ανάψει εύκολα. Δεν χρειάζεται να 
προσθέτουμε κούτσουρα στη διάρκεια 

της πυράς.  

 

 

 

 

 

Πώς θα φτιάξουμε.. τη φωτιά 

Στήνουμε τη φωτιά έτσι ώστε ο αέρας να έρχεται πίσω από την πλάτη μας. 
Φτιάχνουμε με ξερά ξύλα ένα Λ (λάμδα) και τοποθετούμε επάνω ένα γερό κλαρί 
σχηματίζοντας το γράμμα Α (άλφα). Βάζουμε επάνω του ξερά φύλλα, πούσι.  

 

Θυμήσου:  

η φωτιά χρειάζεται αέρα  

η φλόγα καίει προς τα πάνω  

θα καεί μόνο το υλικό που βρίσκεται στο χώρο της φλόγας.  



Άναψε τη φωτιά έτσι που ν' ανάψουν τα ξερά φύλλα και τα αρχικά ξύλα.  

Άρχισε να τοποθετείς ψιλά κλαράκια στη φωτιά. Περίμενε ν' ανάψουν καλά. Άρχισε 
να τοποθετείς πιο χοντρά κλαριά επάνω στη φλόγα.  

Θυμήσου: χτίζουμε τη φωτιά σταδιακά  

Σε περίπτωση πυρκαγιάς !!!Πρώτα απ' όλα ΨΥΧΡΑΙΜΙΑ!!!  

και αμέσως μετά στέλνουμε κάποιον να ειδοποιήσει την πυροσβεστική, εκτός εάν 
είναι σίγουρο πώς θα τα καταφέρουμε!!!  

Χρησιμοποιούμε άμμο ή χώμα για μικρότερες φωτιές ή σκούπες, θάμνους, βούρτσες, 
σακιά, κουβέρτες και άλλα χοντρά πράγματα μουσκεμένα στο νερό!!  

Με φτυάρια ρίχνουμε χώμα πάνω στη φωτιά και σκάβουμε αυλάκι γύρω απ' την 
εστία της πυρκαγιάς!!  

Δουλεύουμε με τον αέρα στο πρόσωπό μας κι όχι στην πλάτη!!  

Στις μεγάλες πυρκαγιές χρειάζεται έμπειρο προσωπικό και εμείς βοηθούμε 
ακολουθώντας τις υποδείξεις του υπευθύνου!!  

 

ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΣΚΕΥΗ  

Στο ύπαιθρο πολλά φαγητά μπορούν να γίνουν, όμως αυτό εξαρτάται από τα υλικά 
που διαθέτεις. Πιο κάτω θα βρεις ιδέες και τρόπους για την παρασκευή τους.  

Το ΚΡΕΑΣ μπορούμε να το μαγειρέψουμε περνώντας το σε χλωρό κλαδί, είτε σε 
μικρά κομμάτια (σουβλάκια) ή σε πιο μεγάλα (σούβλα) και ψήνοντάς το πάνω σε 
κάρβουνα. Αν είναι μπριζόλες μπορούμε να κατασκευάσουμε μια σχάρα από χλωρά 
κλαδιά και να τις ψήσουμε πάνω στα κάρβουνα.  

Το ΨΑΡΙ μπορούμε να το μαγειρέψουμε είτε σε σχάρα από χλωρά κλαδιά πάνω στα 
κάρβουνα, είτε αφού το ανοίξουμε στη μέση να το καρφώσουμε σε ένα σανίδι και να 
το πλησιάσουμε σε μια αμερικανική φωτιά.  

Τα ΑBΓΑ μπορούμε να τα θάψουμε σε ζεστή στάχτη που θα τη σκεπάσουμε με 
κάρβουνα για να ψηθούν, ή να τα τηγανίσουμε μέσα σε φλούδα πορτοκαλιού που 
κόψαμε στη μέση και αδειάσαμε το περιεχόμενό της. Ρίχνουμε μέσα στη φλούδα λίγο 
λάδι ή βούτυρο και αφού σπάσουμε μέσα το αβγό το ψήνουμε πάνω στη θράκα. Το 
ίδιο μπορεί να γίνει και μέσα σε ντομάτες που αδειάσαμε το περιεχόμενο. Αβγά 
μπορούμε να ψήσουμε αφού τα περάσουμε σε πολύ λεπτή σούβλα κατά προτίμηση 
μεταλλική. Ζεσταίνουμε τη σούβλα και τρυπάμε προσεκτικά το αυγό. Η ζεστή σούβλα 
πήζει το ασπράδι και το εμποδίζει να χυθεί. Ψήνουμε το αυγό πάνω στα κάρβουνα.  

Οι ΠΑΤΑΤΕΣ ψήνονται αν τις χώσουμε ακαθάριστες μέσα στη 
στάχτη και τις σκεπάσουμε με κάρβουνα. Σε μια ώρα θα είναι 
έτοιμες.  

Τέλος μπορούμε να ετοιμάσουμε και πρόχειρο ΨΩΜΙ. 
Ζυμώνουμε στην καραβάνα μας το αλεύρι με νερό και λίγο αλάτι 
και στο μεταξύ ετοιμάζουμε τη φωτιά μας. Ανάβουμε τη φωτιά 
μας πάνω σε μια πλάκα και αφού ζεσταθεί καλά τη σκουπίζουμε και απλώνουμε 
πάνω της το ζυμάρι μας. Το σκεπάζουμε με ένα τενεκέ ή με ένα αλουμινόχαρτο ή και 



πλατειά φύλλα και από πάνω βάζουμε τα κάρβουνα που στο μεταξύ σχηματίστηκαν. 
Αν δεν έχουμε τενεκέ ή αλουμινόχαρτο πλάθουμε το ζυμάρι μας σε λουρίδα και την 
τυλίγουμε γύρω σε ένα καθαρισμένο χλωρό κλαδί. Το ψήνουμε πάνω σε κάρβουνα 
όπως τη σούβλα και για να πάρει χρώμα μπορούμε να το ραντίζουμε πότε -πότε με 
νερό.  

 

 

 

ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΣΕ ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ  

Ίσως ο πιο πρακτικός τρόπος για 
πρόχειρο μαγείρεμα να είναι εκείνος στο 
αλουμινόχαρτο. Μπορούμε να 
μαγειρέψουμε κοτόπουλο, κρέας, ψάρι, 
λαχανικά, ακόμα και γλυκίσματα σε 
αλουμινόχαρτο.  

Ετοιμάζουμε τα υλικά μας, προσθέτουμε 
το αλάτι, πιπέρι, κρεμμυδάκια, λάδι ή 
βούτυρο και τα τυλίγουμε σε χοντρό 
αλουμινόχαρτο με τέτοιο τρόπο ώστε να 
μην μπορεί να διαφύγει ο ατμός που θα 
δημιουργηθεί με το ψήσιμο. Το φάρδος 
του αλουμινόχαρτου να είναι τέτοιο που 
να τυλίγει τρεις φορές τα υλικά μας. 
Αφού το τυλίξουμε το διπλώνουμε καλά 
στα πλάγια για να είναι αεροστεγές και 
το βάζουμε πάνω σε κάρβουνα, ΧΩΡΙΣ 
φλόγα.  

Για κρέας, κοτόπουλο, ψάρι χρειάζονται 
20 περίπου λεπτά ενώ, για πατάτες και 
άλλα λαχανικά 15 λεπτά είναι αρκετά για 
να ψηθούν. ΄Όταν ψηθούν ανοίγουμε το 
αλουμινόχαρτο και το χρησιμοποιούμε 
σαν πιάτο.  

 


