
 
 

ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ 
 

 
 

ΠΟΡΕΙΑ & ΤΑΧΥ Ο∆ΟΙΠΟΡΙΚΟ 
 
Τώρα που µπαίνει η Άνοιξη, εξορµήστε! Μπορείτε µέσα στις δραστηριότητες της εκδροµής, 
να συµπεριλάβετε µία µικρή πορεία µε ταχύ οδοιπορικό. 
 
Ταχύ Οδοιπορικό 
Σκοπός: Να αναπαραστήσουµε µια διαδροµή µε κάθε λεπτοµέρειά της, ώστε κάθε 
αναγνώστης του χάρτη να µπορέσει να φτάσει στον ίδιο προορισµό. 

 
Υλικά: Ξύλινη πινακίδα, σχοινί, υποδεκάµετρο, µοιρογνωµόνιο, µολύβι, χαρτί µιλιµετρέ. 

 
Χρήση µέσων-γνώσεων: Ανιχνευτικά σήµατα, γνώσεις χλωρίδας, γνώσεις υπολογισµού 
πλάτους-ύψος-µήκους, γνώσεις προσανατολισµού. 
 
Τρόπος εργασίας: Ένα άτοµο µετράει βήµατα. Ένα άλλο καταγράφει  στο χαρτί µιλιµετρέ 
τις αποστάσεις και τις περιγραφές. Ένα τρίτο άτοµο µεταφέρει στο δεύτερο τις 
περιγραφές. ∆ύο άτοµα µεταφέρουν στο τρίτο άτοµο τί υπάρχει (κτίσµατα, φράκτες, 
χλωρίδα, τεχνικά έργα, διακριτικά σηµεία οδού, κτλ.) δεξιά και αριστερά της οδού. Ένα ή 
δύο άτοµα ακόµη µεταφέρουν στο τρίτο άτοµο πληροφορίες σχετικά µε το πλάτος της 
ακολουθούµενης διαδροµής, το ύψος των δέντρων και των κτιρίων και τα είδη της 
χλωρίδας, που συναντούν στη διαδροµή. 
 
Ειδικές οδηγίες: Κάθε κλίση της οδού υπολογίζεται µε αζιµούθιο. Η περιγραφή των 
εκατέρωθεν της οδού διακριτικών (κτίσµατα, φράκτες, χλωρίδα, τεχνικά έργα, διακριτικά 
σηµεία οδού, κτλ.) περιορίζεται στα 50m. 
 
Επαλήθευση: Γίνεται στην επιστροφή διαβάζοντας το ταχύ οδοιπορικό, που έχουµε 
συντάξει, και βλέπουµε πόσο ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα.  
 
Αζιµούθιο 
Θα µπορούσαµε να το πούµε διεύθυνση ή -πιο σωστά- γωνία πορείας. Αλλά η λέξη 
αζιµούθιο είναι τεχνικός όρος. Προέρχεται από το αραβικό: αζ-σαµτ, που σηµαίνει δρόµος. 
Έχεις λοιπόν καθορίσει τη γωνία πορείας σου και πρόκειται πια να την ακολουθήσεις. Γι’ 
αυτό θα προχωρήσεις σε διαδοχικές διοπτεύσεις. Στρίψε το βαθµολογηµένο καντράν της 
πυξίδας για να φέρεις τη γωνία που διάλεξες απέναντι στο σταθερό σηµείο αναγνώρισης. 
Κατόπιν, κρατώντας την πυξίδα στο ύψος των µατιών προς τον άξονα της διόπτευσης, 
στρέψε τη µέχρι να βρει το Βορρά η µαγνητική βελόνα. Τότε βρίσκεσαι µπροστά στο 
αζιµούθιό σου.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Σκαριφήµατα/σχεδιάγραµµα διαδροµών 
 

    
 

    



 
Ο δικός σου τοπογραφικός χάρτης. 
Όταν ταξιδεύουµε δίπλα ή µέσα σε ένα ποτάµι µπορούµε να φτιάξουµε εύκολα ένα χάρτη 
και να σηµειώσουµε τις λεπτοµέρειες που µας ενδιαφέρουν και θα µπορούσαν να 
βοηθήσουν κάποιον άλλο να κάνει την ίδια διαδροµή.  
Με την βοήθεια της πυξίδας µας, των µεθόδων µετρήσεως και της παρατηρητικότητας 
µπορούµε να καταγράψουµε όσα βρίσκονται µέσα στο ποτάµι ή έξω από αυτό. Έτσι µε τα 
στοιχεία αυτά και µε λίγη καλλιτεχνική διάθεση µπορούµε να φτιάξουµε ένα αξιοζήλευτο 
χάρτη µικρής κλίµακας 

 
Ο Προσανατολισµός σε τοπογραφικό χάρτη γίνεται µε δύο τρόπους: 
1. Με αναγνώριση των σηµείων στο έδαφος, που προϋποθέτει ότι µπορείς να δεις 

δύο ή παραπάνω σηµεία γύρω σου, που είναι σηµειωµένα στο χάρτη. Τοποθετείς σε 
επίπεδη επιφάνεια τον χάρτη και τον στρέφεις ώστε τα αντικείµενα, που βλέπεις στο 
έδαφος δεξιά σου, να υπάρχουν στα δεξιά σου και στο χάρτη. Αν φέρεις ευθείες 
γραµµές από τα σηµεία, που είναι ο χάρτης, προς τα πραγµατικά αντικείµενα, αυτές θα 
τέµνονται πάνω στο χάρτη.  

2. Με τη χρήση της πυξίδας, που προϋποθέτει ότι υπάρχει τυπωµένο στο χάρτη το 
σηµείο του Βορρά. Αφού οριζοντιωθεί η πυξίδα, τη στρέφουµε, ώστε, όταν ηρεµήσει η 
βελόνα, να βρίσκεται η µύτη της πάνω στο σηµείο του δίσκου, που δείχνει το Βορρά. 
Τοποθετώντας πάνω στον οριζοντιωµένο χάρτη την πυξίδα και στρέφοντάς τον κατά 
τέτοιο τρόπο ώστε η γραµµή του Βορρά-Νότου να γίνει παράλληλη µε τη βελόνα ή τη 
γραµµή ΒΝ της πυξίδας, έχουµε προσανατολίσει το χάρτη και βλέπουµε εύκολα ποιά 
είναι η κατεύθυνση της πορείας που διαλέξαµε να ακολουθήσουµε. 

 


