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Αδελφοί μου 
 
Το βοήθημα αυτό είναι μια αναβάθμιση του προηγούμενου βοηθήματος και η οποία είμαι βέβαιος 
ότι θα σας βοηθήσει αρκετά ώστε να μπορέσετε να εκπαιδεύσετε σωστά τους Προσκόπους σας και 
να τους δώσετε τα κατάλληλα εφόδια για την εκπαιδευτική τους κατάρτιση ώστε να αντεπεξέλθουν 
στις διάφορες δοκιμασίες και προκλήσεις που θα κληθούν να φέρουν εις πέρας. 
 
Σε αυτή την αναβάθμιση έχουμε εντάξει ότι νεότερο υπάρχει στην Τοπογραφία συμβαδίζοντας με 
αυτό τον τρόπο στην πρόοδο και εξέλιξη της τεχνολογίας χωρίς φυσικά να καταργούμε τα 
προηγούμενα αλλά εμπλουτίζοντας τα και δίδοντας την δυνατότητα της παραπέρα γνώσης. 
 
Αυτή η αναβάθμιση δεν θα μπορούσε να γίνει κατορθωτή χωρίς την συμμετοχή των αδελφών 
βαθμοφόρων: Παντελή Κυπριανού, Βοηθού Επαρχιακού Εφόρου, Κωνσταντίνου Ζαχαριάδη, 
Έφορου Εκπαιδεύσεων, Χρίστου Βασιλείου, Έφορου στον Κλάδο Ανιχνευτών, Νίκου Α. 
Μαννούρη, Αρχηγού Συστήματος 273ου Σ. Α/Π Αγλαντζιάς, Κώστα Αναστασίου, Υπαρχηγού 
Κοινότητας Ανιχνευτών 40ου Σ.Π. Έγκωμης, τους οποίους ευχαριστώ θερμά. 
 
 
Με Προσκοπικούς χαιρετισμούς, 
 
 
 
 
Βάσος Ηλιάδης 
Επαρχιακός Έφορος 
 
 
 
 
 
 
Λευκωσία, Νοέμβριος 2005 
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Εισαγωγή:  
 
Τοπογραφία είναι η επιστήμη η οποία ασχολείται με τις μεθόδους με την βοήθεια των οποίων 
απεικονίζεται υπό κλίμακα η επιφάνεια του εδάφους επάνω σε ένα επίπεδο. Αναλύοντας 
περισσότερο τον ορισμό αυτό θα έλεγε κανείς ότι η Τοπογραφία διδάσκει την τέχνη των 
μετρήσεων και υπολογισμών των γεωμετρικών στοιχείων μεταξύ σημείων της επιφάνειας του 
εδάφους με σκοπό τη σύνταξη σχεδίου υπό κλίμακα στο οποίο οι φυσικές και τεχνητές 
λεπτομέρειες να εμφανίζονται στη σωστή οριζοντιογραφική και υψομετρική τους σχέση. 
 
Με βάση το συγκεκριμένο αυτό αντικείμενο η Τοπογραφία πρέπει να τοποθετηθεί ανάμεσα στις 
συγγενικές της επιστήμες που ασχολούνται με τη μελέτη της Γης (γεωεπιστήμες), όπως είναι η 
Γεωγραφία, η Γεωλογία, η Γεωδυναμική κ.α. Το έργο της διαφοροποιείται από εκείνο της 
Γεωδαισίας ως προς το ότι ασχολείται με τη λεπτομερή απεικόνιση, την αποτύπωση όπως συνήθως 
λέγεται, περιορισμένων εκτάσεων της επιφάνειας της Γης. Η Γεωδαισία έχει ως αντικείμενο τον 
προσδιορισμό του σχήματος και του μεγέθους ολόκληρης της Γης, τη μελέτη του γήινου πεδίου 
βαρύτητας και τον προσδιορισμό σημείων αναφοράς επάνω στη φυσική επιφάνεια της Γης, που θα 
χρησιμοποιηθούν για τη χαρτογράφηση της. 
 
Ο σκοπός της Τοπογραφίας επιτυγχάνεται με τον προσδιορισμό της θέσης, που σημαίνει τον 
προσδιορισμό των συντεταγμένων σημείων, των φυσικών ή τεχνητών χαρακτηριστικών 
λεπτομερειών του εδάφους, σε ένα ορισμένο σύστημα αναφοράς. Το αποτέλεσμα της εργασίας 
αυτής παρουσιάζεται, στις περισσότερες περιπτώσεις γραφικά υπό μορφή ενός διαγράμματος ή 
ενός χάρτη. 
 
Παράλληλα με την τοπογραφία βαδίζει και η χρήση της πυξίδας και του χάρτη. 
 
Οι σημερινές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται στην τοπογραφία είναι αρκετά ακριβείς, αφού γίνονται 
με τη βοήθεια οργάνων όπως τον θεοδόλιχο, το ηλεκτρομαγνητικό όργανο μέτρησης γωνιών και 
αποστάσεων ή ακόμα το Παγκόσμιο Σύστημα Προσδιορισμού Θέσης (G.P.S.). 
 
Πρέπει να αναφερθεί ότι για πρακτικούς σκοπούς το σφαιροειδές σχήμα της γης, μεταβάλλεται σε 
επίπεδο, με τέτοιο τρόπο που δεν παραμορφώνονται οι γραμμές, αποστάσεις, γωνιές και τα 
σχήματα της επιφάνειας της γης. Η μεταβολή αυτή είναι γνωστή στην τοπογραφία σαν προβολή. 
 
Η πιο γνωστή προβολή είναι η Εγκάρσια Μερκατορική προβολή, με την οποία η γη χωρίζεται σε 
τετράγωνα, για να μπορούμε πιο εύκολα να εντοπίζουμε τη θέση που είμαστε. 
 
Στον Προσκοπισμό η τοπογραφία είναι βασικό θέμα, αφού με αυτή ο Πρόσκοπος θα μάθει να 
χαρτογραφεί ορισμένες περιοχές που χρειάζεται, θα μάθει τη χρήση της πυξίδας και του χάρτη, θα 
μάθει να προσανατολίζεται και γενικά, με την τοπογραφία σαν βοήθημα, θα μάθει να πηγαίνει 
πορείες, εκδρομές και γενικά να σχεδιάζει δράσεις στο ύπαιθρο. 
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Γενικά Στοιχεία: 
 
Ορισμός της Τοπογραφίας: Τοπογραφία είναι η επιστήμη που μελετά την φυσική και τεχνική 
επιφάνεια της γης και εκτελεί ορισμένες μετρήσεις πάνω σε αυτή που τις μεταφέρει υπό κλίμακα 
για να φτιάξει ένα χάρτη, σχέδιο ή τομή. 
 
Υποδιαιρέσεις Τοπογραφίας: 
 
Γεωδαισία: ασχολείται με τον προσδιορισμό και το σχήμα της γης και προσφέρει ένα πλαίσιο 
ακριβείας για τον έλεγχο μικρότερων χωρομετριών. Λαμβάνεται υπόψη και η σφαιρικότητα της γης. 
 
Επιπεδογραφία: ασχολείται με περιορισμένες εκτάσεις (μέχρι 250 τετ.χιλ.) και παίρνει σαν 
δεδομένο ότι η επιφάνεια της γης είναι επίπεδη. 
 
Τοπογραφική χωρομετρία: ασχολείται με τις μετρήσεις και την χαρτογράφηση των φυσικών 
χαρακτηριστικών της γης. 
 
Κτηματολογική χωρομετρία: ασχολείται με την μέτρηση προσδιορισμού, χαρτογράφησης και 
αρχειοθέτησης των κτηματολογικών συνόρων. 
 
Χωρομετρία έργων μηχανικής: ασχολείται με χωρομετρήσεις για την ετοιμασία σχεδίων ή την 
κατασκευή κτιριακών και έργων μηχανικής. 
 
Χρήσεις Τοπογραφίας:  
− Μέτρηση εμβαδών. 
− Ετοιμασία χαρτών για στρατιωτικούς, γεωγραφικούς, γεωλογικούς, τουριστικούς κ.α. σκοπούς, 
− Κατασκευή σχεδίων, τομέων για πολεοδόμους, πολιτικούς μηχανικούς, αρχιτέκτονες, 

εργολάβους κ.α. 
− Πολλές άλλες μικρότερες αλλά και αναρίθμητες χρήσεις που κάνουν την τοπογραφία εξαιρετικά 

χρήσιμη και σπουδαία σε πάρα πολλούς ανθρώπους και επαγγέλματα. 
 

Βασικές Αρχές Τοπογραφίας: 
− Λίγες και απλές στη σύλληψη με λίγη γνώση μαθηματικών για τα πρώτα στάδια. Σίγουρα όμως 

για τα  προχωρημένα στάδια χρειάζεται πολύ καλή γνώση της μαθηματικής επιστήμης. 
− Πλαίσιο ελέγχου, 
− Οικονομία και ακρίβεια, 
− Συντονισμός ακρίβειας, 
− Ανεξάρτητοι έλεγχοι, 
− Επανάληψη και επέκταση δικτύου, 
− Σωστή καταγραφή και αρχειοθέτηση. 
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Χωρομετρικές Μέθοδοι:  
− Τριγωνισμός 
− Τριπλευρισμός 
− Όδευση 
− Πολικές συντεταγμένες 
− Μέθοδος τεθλασμένης  
 
Τοπογραφικά όργανα:  
Μέτρησης αποστάσεων:  
Χωρομετρική αλυσίδα 
Διάφορες μετροταινίες 
Διάφορα οπτικά όργανα 
Ηλεκτρομαγνητικά όργανα 

 
Μετρήσεις γωνιών:  
Θεοδόλιχος 
Plane table 
Πυξίδα κ.α. 
 
Μετρήσεις υψομέτρων:  
Χωροβάτης και Σταδία, Θεοδόλιχος, Κλινόμετρο 
 
Διάφορες τεχνικές: 
Φωτομετρία, Υδρογραφία, Ταχυμετρία  
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ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ “Γ’’  

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ “Α” ΚΑΙ “Β” 
 
 

 
Δύο 

απαραίτητες 
μετρήσεις 

Επιπλέον 
μέτρηση ελέγχου

Ονομασία 
μεθόδου 

Προσκοπική μέθοδος 

 

 
Απόσταση ΑΓ 
Απόσταση ΒΓ 
 
 

 
Απόσταση Α.Δ 

 
Τριπλευρισμός

 
Μετρήσεις  
 
Όργανα: βήματα, 
Προσκοπικός κοντός 
 
 
 

 

 
Απόσταση ΑΔ 
Απόσταση ΔΓ 
 
 
 
 

 
Επανάληψη με 
αφετηρία το 
σημείο Α ή Β 

 
Μέθοδος 

τεθλασμένης 

 
“Ταχύ Οδοιπορικό” 
(για χαρτογράφηση 
των σημείων δεξιά και 
αριστερά της πορείας)
 
Όργανα: οπτικά, με 
υπολογισμό του 
παρατηρητή. 
 
 

 

 
Απόσταση ΑΓ 
Γωνία “Θ” 
 
 
 
 

 
Απόσταση ΒΓ ή  
κλειστή όδευση 

 
Όδευση 

 
“Ταχύ οδοιπορικό” 
Για κατεύθυνση 
πορείας 
 
Όργανα: 
Απόσταση: Βήματα 
Γωνίες: Πυξίδα  
 
 

 

 
Γωνία “Θ1” 
Γωνία “Θ2” 
 

 

 
Γωνιά “Θ3”’ 

 
Τριγωνισμός 

 
“Χαρτογραφία” 
 
Όργανα: χαρτί, ρίγα, 
και δύο καρφίτσες για 
σκόπευση 
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ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ 
 
Προσανατολισμός είναι η διαδικασία με την οποία καθορίζουμε τη θέση του Βορρά και με βάση 
αυτόν, τη θέση καθενός από τα υπόλοιπα σημεία του ορίζοντα. 
 
Μας βοηθά να ακολουθούμε μια πορεία σε άγνωστη για μας περιοχή, χρησιμοποιώντας δύο βασικά 
όργανα. Ένα χάρτη και μια πυξίδα. 
 
Η εργασία αυτή είναι χρήσιμη και απαραίτητη για την τοπογράφηση που θέλουμε να κάνουμε διότι 
μας επιτρέπει: 
• Να καθορίσουμε ένα σημείο του εδάφους σε σχέση προς ένα άλλο γνωστό ή σταθερό σημείο. 
• Να ακολουθήσουμε την κατεύθυνση την οποία επιθυμούμε σύμφωνα με το χάρτη μας χωρίς να 
φοβόμαστε ότι θα παραπλανηθούμε. 

 
ΑΝΕΜΟΛΟΓΙΟ 

 
Το ανεμολόγιο είναι μια πλάκα, χάρτινη τις πιο πολλές φορές. Η περιφέρεια του ανεμολογίου 
αποτελεί κύκλο και είναι μοιρασμένη σε 360°. Οι 360° διαιρούνται σε 4 ίσα μέρη και το κάθε ένα 
περιλαμβάνει 90°. Το μηδέν  0° του ανεμολογίου που συμπίπτει με τις 360° σημειώνεται με ένα 
ιδιαίτερο σημείο π.χ. με ένα τρίφυλλο ή βέλος ή άστρο και λέγεται Βορράς (Τραμουντάνα), δηλ. 
στις 180°. Το σημείο του ανεμολογίου που βρίσκεται αντίθετα του Βορρά, δηλ. στις 180°, λέγεται 
Νότος (Όστρια). Όταν βλέπουμε την πυξίδα και έχουμε απέναντι μας το βορρά, δεξιά μας, ακριβώς 
στο μέσο μεταξύ Β και Ν είναι χαραγμένη μια άλλη γραμμή, στις 90° που λέγεται Απηλιώτης 
(Λεβάντες). Απέναντι του Απηλιώτη είναι μια άλλη γραμμή, στις 270° που λέγεται Ζέφυρος 
(Πονέντες). Αυτές είναι οι 4 κυριότερες γραμμές του ανεμολογίου ή καλύτερα οι 4 κύριοι άνεμοι, 
διότι με βάση το ανεμολόγιο χαρακτηρίζουμε τη διεύθυνση των ανέμων.  

 
Υποδιαίρεση των πιο πάνω είναι: 

• ΒΑ 45° Μέση ή Γραίγος 
• ΝΑ 135° Εύρος ή Σιρόκος 
• ΝΔ 225° Λίβας ή Γαρμπής 
• ΒΔ 315° Σκύρων ή Μαΐστρος 

 
Άλλες ενδιάμεσες υποδιαιρέσεις είναι: 

• Μεσοβορράς (Γραιγοτραμοντάνα) 22°30’ 
• Μεσαπηλιότης (Γραιγολεβάντες) 67°30’ 
• Ευραπηλιότης (Σιροκολεβάντες) 112°30’ 
• Ευρονότος (Οστριασιρόκος) 157°30’ 
• Λιβονότος (Οστριαγάρμπης) 202°3’ 
• Λιβοζέγυρος (Πονεντογάρμπης) 247°30’ 
• Σκιρωνοζέφυρος (Πονεντομαϊστρος) 290°30’ 
• Σκιρωνοβορράς (Μαϊστροτραμοντάνα) 337°30’ 
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ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΜΕ ΠΥΞΙΔΑ 
 
Για να προσανατολισθούμε με πυξίδα την τοποθετούμε σε ένα επίπεδο και οριζόντιο μέρος. Τότε:  

• Αν έχουμε πυξίδα με κινητό ανεμολόγιο θα δούμε αμέσως μόλις σταματήσει να κουνιέται το 
ανεμολόγιο, που είναι ο βορράς και που τα άλλα σημεία του ορίζοντα. 

• Αν έχουμε πυξίδα με σταθερό ανεμολόγιο, μόλις σταματήσει να κουνιέται βελόνα, θα μας 
δείξει το Βορρά και το Νότο, (το άκρο της βελόνας που δείχνει το Βορρά είναι συνήθως 
χρωματισμένο). 

 
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΡΟΛΟΓΙΟΥ 
 
Α’ μέθοδος: 

 
Όταν ο ήλιος είναι ορατός εύκολα μπορεί 
κανείς να προσανατολιστεί με την βοήθεια ενός 
ρολογιού ως εξής: 
Κρατώντας το ρολόι οριζόντια προσπαθούμε να 
φέρουμε το είδωλο του ήλιου, που 
δημιουργείται σε ανάκλαση στην πλάκα του 
ρολογιού μας, στο μέσο του τόξου που 
δημιουργείται με τον ωροδείκτη μας τη στιγμή 
εκείνη και το 12. αν δηλ. Είναι η ώρα 6 

φέρνουμε το είδωλο του ήλιου στο 9. όταν το πετύχουμε αυτό, το 12 αντιστοιχεί στον Βορρά και 
οι υπόλοιποι αριθμοί στις 360ο της πυξίδας. 
 
Το ίδιο μπορεί να γίνει και το βράδυ όταν έχουμε πανσέληνο 
 
 
Β’ Μέθοδος:  
Βάλε το ρολόι στο έδαφος. Στερέωσε στο έδαφος ένα μικρό κλαδί 
ή σπιρτόξυλο ώστε να αγγίζει το ρολόι σου. Γύρισε ανάλογα το 
ρολόι ώστε η σκιά που δημιουργεί το σπιρτόξυλο να πέφτει πάνω 
στον ωροδείκτη του ρολογιού, ο οποίος εκείνη τη στιγμή δείχνει 
κατευθείαν τη θέση του ήλιου. Η διχοτόμος της γωνίας που 
σχηματίζει ο ωροδείκτης με το 12 δείχνει το Βορρά. 
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ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ 
Α’ Μέθοδος: 

• Στήνουμε ένα ίσιο κλαδί στο έδαφος με 
τέτοια γωνιά ώστε να μη δημιουργεί σκιά.  

• Περιμένουμε για λίγη ώρα μέχρις ότου 
δημιουργήσει μια σκιά τουλάχιστο 15 εκ.  

• Η σκιά δείχνει την Ανατολή ενώ η βάση 
του κλαδιού την Δύση. Μια κάθετη 
διαγώνιος στη σκιά μας δίνει το Βορρά και 
τον Νότο. 

 
Β΄ Μέθοδος: 

• Στήνουμε το προσκοπικό μας κοντάρι κάθετα στη γη.  
• Το πρωί καρφώνουμε ένα πασαλάκι στην κορυφή της σκιάς που σχηματίζει το κοντάρι μας.  
• Με ακτίνα την απόσταση από την βάση 

του κονταριού μέχρι το πάσαλο 
χαράζουμε στο έδαφος ένα ημικύκλιο.  

• Το απόγευμα καρφώνουμε ένα δεύτερο 
πασαλάκι στο σημείο που δείχνει η άκρη 
της σκιάς του κονταριού μας.  

• Η γραμμή που ενώνει τα δύο πασαλάκια 
είναι η γραμμή από Ανατολή προς Δύση, με τη Δύση στη βάση του πασάλου που 
καρφώσαμε το πρωί.  

• Μια κάθετη διαγώνιος στη γραμμή αυτή μας δίνει τη γραμμή Βορρά – Νότου. 
 
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΑ 
 
Α’ Μέθοδος:  

• Κατά την νύκτα όταν ο ουρανός είναι αίθριος η ανεύρεση του 
πολικού αστέρα είναι αρκετή για να καθοριστεί η διεύθυνση 
του βορρά.  

• Αντικρίζοντας τον πολικά αστέρα (Μικρή Άρκτος) έχουμε 
στραμμένη την πλάτη μας, προς τον Νότο και τότε η Ανατολή 
θα βρίσκεται προς τα δεξιά και η Δύση προς τα αριστερά μας. 

• Για γρήγορη ανάγνωση του πολικού αστέρα χρησιμεύουν 
συνήθως οι γύρω του ευδιάκριτοι αστερισμοί των οποίων τα 
κυριότερα αστέρια είναι πρώτου μεγέθους, δεύτερου ή και 
κατώτερου.  

• Οι αστερισμοί αυτοί είναι της Μεγάλης Άρκτου, της Κασσιόπης, 
της Λύρας και του Ηνίοχου. Από αυτούς οι δύο πρώτοι 
βρίσκονται σε συμμετρικές αποστάσεις από τις δύο πλευρές 
του πολικού, αναγνωρίζονται δε αμέσως από τα 
χαρακτηριστικά τους σχήματα. 
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Β’ Μέθοδος: 
Αφού βρούμε τον πολικό αστέρα στην ουρά της Μικρής Άρκτου στήνουμε ένα κλαδί στο έδαφος. 
 
Οπισθοχωρούμε κοιτάζοντας τον πολικό αστέρα και αφού πέσουμε μπρούμυτα στο έδαφος 
προσπαθούμε να στήσουμε ένα δεύτερο μικρότερο κλαδί σε τέτοιο σημείο ώστε να βλέπουμε με το 
μάτι μας τις άκρες του μικρού και του μεγαλύτερου κλαδιού και τον πολικό αστέρα σε μια ευθεία. 
 
Η γραμμή που ενώνει τα δύο κλαδιά δείχνει τον πραγματικό Βορρά. 
 
 

 
 
 
 
 
ΠΥΞΙΔΑ 
 
Θα ξέρετε βέβαια ότι η γη είναι ένας τεράστιος μαγνήτης, ο οποίος 
έλκει την μαγνητική βελόνα της πυξίδας και την φέρνει πάντοτε να 
δείχνει προς τον Βορρά. Ο Βορράς όμως αυτός δεν συμπίπτει με τον 
Βόρειο Πόλο (πραγματικό Βορρά), αλλά με ένα άλλο Βορρά τον 
Μαγνητικό.  

 
Ο μαγνητικός βορράς βρίσκεται 1000 μίλια νότια του πραγματικού 
βορρά στο νησί Μπάθουρστ στον Αρκτικό Ωκεανό. 
 
Η διαφορά του μαγνητικού βορρά από τον πραγματικό λέγεται 
Απόκλιση και οφείλεται στο ότι ο μαγνητισμός της γης δεν 

ακολουθεί τελείως τον άξονα της περιστροφής της. 
 
Η απόκλιση διαφέρει από τόπο σε τόπο και κάθε χάρτης αναφέρει την 
διαφορά αυτή. Η απόκλιση διαφοροποιείται με τα χρόνια για αυτό και κάθε 
χάρτης που αναφέρει την απόκλιση, ορίζει και το χρόνο που έγινε η 
μέτρηση. 
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Υπάρχουν δύο βασικά είδη πυξίδων: 

• Πυξίδες με σταθερό ανεμολόγιο δηλ. εκείνες που το ανεμολόγιο τους είναι στερεωμένο 
στην βάση κι φαίνεται η μαγνητική βελόνα η οποία γυρίζει ανεξάρτητα από το ανεμολόγιο. 

• Πυξίδες με κινητό ανεμολόγιο, δηλ. εκείνες που το ανεμολόγιο τους είναι συνδεδεμένο με 
την μαγνητική βελόνα κι παρακολουθεί όλες τις κινήσεις της. Τέτοιες πυξίδες είναι συνήθως 
οι ναυτικές. 

 
H πυξίδα είναι πολύ ευαίσθητο όργανο που μπορεί να επηρεαστεί από το ηλεκτρικό ρεύμα αν 
περνά από κοντά της, από άλλους μαγνήτες και άλλα μέταλλα αν τύχει να είναι σε ακτίνα που 
επηρεάζουν τον μαγνητισμό της. Οι περισσότερες πυξίδες έχουν στο εσωτερικό τους ένα πτητικό 
υγρό για αυτό πρέπει να αποφεύγουμε να τις εκθέτουμε για πολύ στον ήλιο. 
 
Όταν χρησιμοποιείς την πυξίδα σου, αυτή δεν πρέπει να είναι κοντά ή να έχεις πάνω σου σιδερένια 
αντικείμενα όπως κλειδιά, μαχαίρια, τσεκούρια κλπ. 
 
Μην έχεις ποτέ εμπιστοσύνη σε πυξίδες που βρίσκονται πάνω σε σουγιάδες ή σφυρίχτρες. 

 
 

ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΠΥΞΙΔΑΣ 
 
1.  Μαγνητική βελόνα 
2.  Περιστρεφόμενη πλάκα 
3.  Δίσκος με μοίρες (Ανεμολόγιο) 
4.  Βοηθητικές γραμμές 
5.  Κλίμακα σε χιλιοστά 
6.  Βέλος κατεύθυνσης 
7.  Μεγεθυντικός φακός 
8.  Μεσημβρινοί της πυξίδας 
9.  Βέλος του Βορρά 
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ΑΖΙΜΟΥΘΙΟ 

 
Τι είναι αζιμούθιο και πως το βρίσκουμε: 
 
Αζιμούθιο είναι η δεξιόστροφη γωνία που σχηματίζεται από τον μαγνητικό βορρά το σημείο στο 
οποίο βρισκόμαστε και το σημείο στο οποίο σκοπεύουμε. 
Βάζουμε το δείκτη κατεύθυνσης της πυξίδας μας να δείχνει προς το σημείο που θέλουμε να 
καθορίσουμε τη θέση του. 
Γυρίζουμε το ανεμολόγιο της πυξίδας ώστε η μαγνητική βελόνα να συμπέσει με το ‘’Ν’’ Βορρά του 
ανεμολογίου. 
 
Διαβάζουμε πάνω στο ανεμολόγιο την ένδειξη που μας δίνει η βάση του δείκτη κατεύθυνσης. Η 
ένδειξη αυτή σε μοίρες λέγεται ΑΖΙΜΟΥΘΙΟ και ορίζει πόσες μοίρες απέχει το σημείο που 
διαλέγουμε από το Βορρά και τη γραμμή σκόπευσης. 

 
Πορεία με Αζιμούθιο: 

 
Ας υποθέσουμε ότι θέλεις να πάρεις κατεύθυνση με αζιμούθιο 60ο. 

 
Κράτησε καλά την πυξίδα στα χέρια σου οριζόντια, 
έτσι που η μαγνητική βελόνα να μπορεί να κινείται 
ελεύθερα. 
 
Γύρισε το ανεμολόγιο της πυξίδας σου ώστε η βάση του δείκτη να δείχνει 60ο. Ακολούθως γύρισε 
ολόκληρο το σώμα σου μαζί με την πυξίδα μέχρις ότου η μαγνητική βελόνα να πέσει με το “Ν” 
Βορρά του ανεμολογίου. Η κατεύθυνση που δείχνει ο δείκτης είναι η πορεία που θα ακολουθήσεις. 
 
Πως θα ακολουθήσεις τώρα αυτή την πορεία: 

 
Κοίταξε κατευθείαν μπροστά σου (όσο πιο μακριά τόσο το 
καλύτερο) προς την κατεύθυνση που δείχνει το βέλος 
κατεύθυνσης της πυξίδας. 
 
Διάλεξε ένα σταθερό σημείο που βρίσκεται σε αυτήν την 
κατεύθυνση και άρχισε να περπατάς προς αυτό.  
 
Όταν φτάσεις εκεί, βρες ξανά την πορεία σου 60ο όπως έκανες 
πιο πριν, βρες άλλο σταθερό σημείο στην προέκταση της 
κατεύθυνσης που βρήκες και περπάτα προς αυτό. 
 

Συνεχίζεις με τον ίδιο τρόπο ορίζοντας κάθε φορά νέα σταθερά σημεία μέχρις ότου καλύψεις την 
απόσταση που σου ορίσανε. 
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Τα κυριότερα αζιμούθια είναι: 
Πρωτεύοντα:  

 
360ο ή 0ο  Βορράς (Ν) North 
90ο    Ανατολή (Ε) East 
180ο  Νότος (S) South 
270ο  Δύση (W) West 

Δευτερεύοντα: 
45ο  Βορειανατολικά (ΒΑ ή ΝΕ) 
135ο  Νοτιοανατολικά (ΝΑ ή SE) 
225ο  Νοτιοδυτικά (ΝΔ ή SW) 
315ο  Βορειοδυτικά (ΒΔ ή NW) 
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ΧΧΑΑΡΡΤΤΗΗΣΣ  
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ΧΑΡΤΗΣ 
 

 
 
Χάρτης είναι η αποτύπωση ενός τμήματος του εδάφους με όλα τα αντικείμενα. φυσικά ή τεχνητά 
που περιέχονται πάνω σε ένα κομμάτι χαρτί. Η αποτύπωση αυτή πρέπει να είναι υπό κλίμακα. Η 
ακρίβεια της αποτύπωσης εξαρτάται από την μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή του 
χάρτη. 
 
Χρησιμότητα του χάρτη 

 
Οι χάρτες έχουν μεγάλη σπουδαιότητα και εξυπηρετούν πολλές και ποικίλες ανάγκες. Με αυτούς, 
γίνεται εύκολη η μελέτη εδαφικών επιφανειών, χωρίς να χρειάζεται να πάμε επί τόπου στο χώρο, 
που είναι υπό μελέτη. 
 
Μα πληροφορούν αν το έδαφος είναι ορεινό ή πεδινό, ομαλό ή απόκρημνο και γενικά για όλες τις 
λεπτομέρειες του εδάφους. 

 
Είδη χαρτών 

 
Υπάρχουν πολλά είδη χαρτών, ανάλογα με το σκοπό που θα χρησιμοποιηθούν. 
Υπάρχουν Πολιτικοί, Γεωγραφικοί, Ιστορικοί, Τουριστικοί κ.α.  
 
Οι χάρτες διαχωρίζονται επίσης ανάλογα με την κλίμακα που διαθέτουν, σε μικρή, μεσαία και 
μεγάλη κλίμακα καθώς και ανάλογα με τον τύπο σε τοπογραφικούς, επιπεδομετρικούς και 
φωτοχάρτες. 
 
Στον Προσκοπισμό συνήθως χρησιμοποιούμε τοπογραφικούς χάρτες κλίμακας 1:50.000 
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ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΧΑΡΤΗ 
 
Η ανάγνωση του χάρτη είναι, ίσως, ένα από τα πιο σημαντικά κεφάλαια στην τοπογραφία και με 
αυτή την ορολογία εννοούμε την ικανότητα κάποιου να μπορεί να χειρίζεται σωστά το χάρτη. 
 
Για ευκολία της ανάγνωση, κάθε χάρτης διαθέτει, συνήθως στο κάτω περιθώριο, ορισμένες 
συνθηματικές παραστάσεις, γνωστές και σαν τοπογραφικά σημεία. 
 
Όμως ας πάρουμε ένα χάρτη από την αρχή για να δούμε από τι αποτελείται: 
 

* Στο πάνω μέρος του χάρτη στο εξωτερικό περιθώριο, 
διακρίνουμε, αριστερά, την κλίμακα και την χώρα που 
περιγράφει ο χάρτης, που σε αυτή την περίπτωση είναι 1: 
50.000 ΚΥΠΡΟΣ  
 
 
* Στο κέντρο του περιθωρίου υπάρχει ο τίτλος της περιοχής που αντιπροσωπεύει ο χάρτης. 
 

 
* Στην δεξιά πλευρά διακρίνεται ο αριθμός του φύλλου, 
τη χρήση του οποίου θα δούμε πιο κάτω. Σε μερικούς 
χάρτες κάτω από τον αριθμό του φύλλου γράφεται και η 
σειρά έκδοσης του χάρτη για σκοπούς ομοιογένειας, όταν 
χρησιμοποιούμε πολλά φύλλα μαζί, καθώς επίσης και η 
έκδοση του χάρτη. 

 
 

* Αν προχωρήσουμε πιο κάτω από το περιθώριο θα δούμε τον κυρίως χάρτη με τις συνθηματικές 
του παραστάσεις και τους χρωματισμούς του, που έχουν ιδιαίτερη σημασία.  
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Οι συνθηματικές παραστάσεις ή τοπογραφικά σημεία είναι σύμβολα που χρησιμοποιούνται στο 
χάρτη και αντιπροσωπεύουν κάποιο αντικείμενο στο έδαφος. Ο λόγος που χρησιμοποιούνται, είναι 
διότι θα ήταν πρακτικά αδύνατο για πολλά αντικείμενα, να αποτυπωθούν στο χάρτη με την 
κλίμακα, που χρησιμοποιείται, δηλαδή θα πρέπει να σμικρύνουν κατά πολύ για να είναι 
αντιπροσωπευτικά της κλίμακας που χρησιμοποιείται, με αποτέλεσμα να καταστεί αδύνατη η 
ανάγνωση τους. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Χρωματισμοί χάρτη 
 
Τα χρώματα που χρησιμοποιούνται στους χάρτες, έχουν και αυτά την ιδιαίτερη σημασία τους, 
αφού συμβολικά αντιπροσωπεύουν και κάτι ξεχωριστό στο χάρτη. Τα χρώματα που συνήθως 
χρησιμοποιούνται είναι: 
• Καφέ, για ότι έχει σχέση με την ορεινή περιοχή του χάρτη. 
• Κίτρινο, για ότι έχει σχέση με ελαφρά ορεινή και πεδινή περιοχή. 
• Γαλάζιο, για ότι έχει σχέση με νερό (θάλασσα, λίμνες, ρυάκια, ποταμοί, πηγές). 
• Πράσινο, για ότι έχει σχέση με την βλάστηση (θάμνοι, δένδρα, καλλιέργειες, δάση κ.α.).  
• Κόκκινο, για ότι έχει σχέση με το οδικό δίκτυο. 
• Βαθύ μπλε, με ότι έχει σχέση με τον τετραγωνισμό (άξονες τετραγωνισμού). 
• Μαύρο, για ότι έχει σχέση με ονοματολογία (εκτός υδάτων που είναι γαλάζιο), τηλεφωνικές ή 

ηλεκτρικές γραμμές, όρια κρατών, επαρχιών κλπ. 
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Τοπογραφικά σημεία 
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ΚΛΙΜΑΚΑ 
 
Η κλίμακα ενός χάρτη είναι, το κλάσμα που έχει σαν αριθμητή τη μοναδιαία απόσταση στο χαρτί 
και παρονομαστή την πραγματική απόσταση που αυτή αντιπροσωπεύει στο έδαφος (δηλαδή το 
πόσες φορές μικρότερο είναι ένα μήκος στον χάρτη μας από το αντίστοιχο πραγματικό του 
εδάφους.). Π.χ. κλίμακα 1:50.000 σημαίνει πως 1 εκατοστό στο χάρτη αντιστοιχεί σε 50.000 
εκατοστά (ή 500 μέτρα) στο έδαφος. Όσο μικρότερος είναι ο παρονομαστής, τόσο μεγαλύτερη 
είναι η κλίμακα του χάρτη και αντιστρόφως. Χάρτης μεγάλης κλίμακας είναι ο χάρτης που 
απεικονίζει μια μικρή περιοχή με μεγάλη λεπτομέρεια. Οι χάρτες μεγάλης κλίμακας (1:20.000 έως 
1:50.000), ενδείκνυνται για πεζοπορική χρήση, γιατί αναπαριστούν με ικανοποιητική λεπτομέρεια 
το ανάγλυφο της περιοχής που απεικονίζουν. 
 
Οι κλίμακες διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες: 
• Σε μικρές, δηλαδή σε αυτές που φανερώνουν μεγάλη σμίκρυνση του εδάφους, π.χ. 1:40000 ή 

1:100000. 
• Σε μεγάλες, δηλαδή σε αυτές που φανερώνουν μικρή σμίκρυνση π.χ. 1:1000 ή 1:10000. 

 
Η κλίμακα αναγράφεται σε κάθε χάρτη μαζί με πολλές άλλες πληροφορίες. 

 
 
 
ΙΣΟΫΨΕΙΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ 
 
Μέσα στον χάρτη θα δούμε διάφορες καφέ γραμμές, που ο ρόλος τους είναι να απεικονίζουν την 

μορφολογία του εδάφους. Οι γραμμές ονομάζονται ισοϋψείς 
καμπύλες και προσδιορίζουν το ύψος ενός τόπου, με βάση την 
επιφάνεια της θάλασσας. Κάθε υψομετρική αλλαγή απεικονίζεται σε 
μια ισοϋψή καμπύλη. Η διαφορά του ύψους, μεταξύ δύο 
καμπύλων, αναφέρεται στο υπόμνημα του χάρτη μας. 
 
Είναι φανερό ότι όσο πιο πυκνές είναι οι ισοϋψείς καμπύλες τόσο 
πιο απότομο είναι το έδαφος, ενώ το αντίθετο συμβαίνει όταν οι 

καμπύλες είναι η μια μακριά από την άλλη. 
 
Στην περίπτωση που εξετάζουμε, ή απόσταση σε ύψος 
μεταξύ δύο κυρίων καμπύλων είναι 20 μέτρα, ενώ για 
τις βοηθητικές καμπύλες το ύψος είναι 10 μέτρα. Οι 
κύριες καμπύλες ξεχωρίζουν από τις βοηθητικές πάνω 
στον χάρτη, επειδή είναι τυπωμένες με πιο έντονο καφέ 
χρώμα. 
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Ένας τρόπος για να καταλάβουμε το ρόλο 
των ισοϋψών καμπύλων και ταυτόχρονα 
να βρούμε την ανωμαλία του εδάφους 
από κάπου, από όπου θα περάσουμε, είναι 
να μετατρέψουμε τις ισοϋψείς καμπύλες 
σε πλάγια όψη. 
 
 
 
Στο πιο κάτω παράδειγμα η ομάδα 
μας θα περάσει από το σημείο Α στο 
σημείο Β 
 
Πριν περάσουμε σε άλλο θέμα πρέπει να 
πούμε ότι στα διάφορα υψώματα πάνω 
στον χάρτη τοποθετούνται 
τριγωνομετρικά σημεία, δηλαδή το ύψος 
του λόφου ή του βουνού σε μέτρα. 
 
Όσοι αριθμοί είναι γραμμένοι με μαύρα 
ψηφία, σημαίνουν ότι το ύψωμα 
μετρήθηκε ακριβώς με διάφορες 
επιστημονικές μεθόδους, ενώ οι αριθμοί 
με καφέ ψηφία είναι κατά προσέγγιση. 
 
Αν πάλι θέλουμε να βρούμε την κλίση του εδάφους, σε ποσοστιαία αναλογία τότε χρησιμοποιούμε 
τον τύπο: 

100
σημείων δύο μεταξύ Απόσταση

διαφορά Υψομετρική
Κλίση ×=  

 
Για παράδειγμα η κλίση μεταξύ του σημείου Α και Β είναι: 

33%=  100×
600
200

  =  100×
600

100-300
  =Κλίση
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ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΣ 
 
Μέσα στο κύριο μέρος του χάρτη συναντούμε 
επίσης διάφορες κάθετες ή οριζόντιες, αριθμημένες 
γραμμές, που δεν είναι τίποτε άλλο από 
υποδιαιρέσεις του Γεωγραφικού Μήκους και 
Πλάτους. 

 
Γεωγραφικό μήκος 
Οι κάθετες γραμμές είναι το Γεωγραφικό Μήκος (λ) 
και αντιπροσωπεύουν τις υποδιαιρέσεις των 
Μεσημβρινών της γης.  
 
Μετρούνται σε μοίρες, πρώτα λεπτά και δεύτερα λεπτά, επί του τόξου οποιουδήποτε παράλληλου 
και του πρώτου Μεσημβρινού (γεωγραφικό μήκος 0ο, προς την Ανατολή ή την Δύση μέχρι του 
Μεσημβρινού 180ο.  
 
Ο πρώτος Μεσημβρινός της γης ξεκινά από το αστεροσκοπείο Γκρήνουιτς στην Αγγλία. 
 
Γεωγραφικό πλάτος 
Το γεωγραφικό πλάτος (φ) αντιπροσωπεύεται από τις οριζόντιες γραμμές που και αυτές, 
αντιπροσωπεύουν τις υποδιαιρέσεις των παράλληλων της γης.  
 
Μετρούνται πάλι σε μοίρες και λεπτά, επί του τόξου οποιουδήποτε μεσημβρινού από τον Ισημερινό 
(γεωγραφικό πλάτος 0ο) 
 
Εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε ότι ο πρώτος μεσημβρινός και ο μεσημβρινός των 180ο χωρίζουν τη 
γη σε Ανατολικό και Δυτικό ημισφαίριο, ενώ ο Ισημερινός χωρίζει τη γη σε Βόρειο και Νότιο 
ημισφαίριο. 

 
Το Γεωγραφικό Πλάτος και Γεωγραφικό Μήκος 
χρησιμοποιείται για να μας βοηθά στον 
καθορισμό ενός σημείου πάνω στον χάρτη και 
αντίστοιχα πάνω στο έδαφος. Αυτά τα σημεία 
είναι γνωστά στην τοπογραφική ορολογία σαν 
στίγμα ή συντεταγμένες. 
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ΣΤΙΓΜΑ 
 
Για να καθορίσουμε το στίγμα ενός σημείου θα ακολουθήσουμε το πιο κάτω παράδειγμα. 

 
Σαν πρώτο βήμα παίρνουμε τον αριθμό της 
κάθετης γραμμής στα αριστερά του σημείου, 
που σε αυτό το παράδειγμα είναι 37. Για πιο 
μεγάλη ακρίβεια μετρούμε σε δέκατα τη θέση 
του σημείου στο τετραγωνισμένο διάστημα και 
το προσθέτουμε στο 37 έχοντας έτσι το τον 
τριψήφιο 376. Στην συνέχεια παίρνουμε την 
πρώτη οριζόντια γραμμή κάτω από το σημείο 
που θέλουμε και γράφουμε τον αριθμό που στο 
παράδειγμα είναι το 26, δίνοντας μας έτσι τον 
τριψήφιο αριθμό 264.  Ακολούθως οι δύο 
τριψήφιοι αριθμοί ενώνονται -376264- δίνοντας 
μας ένα συνεχή εξαψήφιο αριθμό, που είναι το 
στίγμα που θέλουμε. 
 

Ο εξαψήφιος αυτός αριθμός δεν είναι ο χαρακτηριστικός ενός σημείου, εκτός και αν πριν από αυτόν 
προστεθούν ορισμένα χαρακτηριστικά κωδικά γράμματα. 
 
Με λίγα λόγια ένας εξαψήφιος αριθμός συντεταγμένων, μπορεί να βρεθεί σε πολλούς χάρτες 
διαφόρων περιοχών πάνω στην γη. Για να ξεχωρίζουμε σε πια συγκεκριμένη περιοχή αναφέρεται ο 
αριθμός, πρέπει να μπουν μπροστά τα χαρακτηριστικά γράμματα. 
 
Τα χαρακτηριστικά αυτά γράμματα δίδονται για κάθε έκταση 100000 τετραγωνικών μέτρων και 
ονομάζονται χαρακτηρισμός του τετραγώνου των 100χλμ. 
 
Παράλληλα με αυτά τα γράμματα υπάρχουν ακόμα οι αριθμοί και τα ψηφία, που είναι τα ενδεικτικά 
των ζωνών τετραγωνισμού που είναι ζώνες με πιο μεγάλο εμβαδό. 
 
Όλα αυτά τα στοιχεία μπορούμε να τα βρούμε, αν κοιτάξουμε το υπόμνημα του χάρτη, που 
συνήθως στην κάτω πλευρά του χάρτη βρίσκεται το ορθογώνιο που βλέπουμε πιο κάτω. 
 
Στο ορθογώνιο αυτό φαίνεται με τόξο στο σημείο α τα ψηφία της ζώνης τετραγωνισμού 36S, 
καθώς και τα ψηφία που χαρακτηρίζουν το τετράγωνο των 100χιλ. στο σημείο β. Παράλληλα το 
τετράγωνο επεξηγεί πως κάποιος μπορεί να βρει τις συντεταγμένες. 
 
Ένα παράδειγμα ακολουθεί πιο κάτω, όπου για το σημείο που δείχνει ο χάρτης οι συντεταγμένες ή 
το στίγμα είναι: 

36 S WD 276487 
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Χαρακτηρισμός των Τετραγώνων 100χλμ x 100χλμ 

 
 
 

.
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Άλλα βοηθητικά στοιχεία υπομνήματος χάρτη 
 
Ορισμένα άλλα στοιχεία που υπάρχουν στο υπόμνημα του χάρτη είναι τα εξής: 
 
 
Διάγραμμα διοικητικών διαιρέσεων, που χρησιμοποιείται για να δούμε σε 
ποιες επαρχίες διαχωρίζεται η περιοχή την οποία απεικονίζει το φύλλο 
του χάρτη που κρατούμε. 
 

 

 
 
Το διάγραμμα συνδέσμου φύλλων, χρησιμοποιείται για να βρίσκουμε με 
ευκολία ποια φύλλα χάρτου συνορεύουν με αυτό που χρησιμοποιούμε, 
που δεν είναι άλλο από αυτό που χαρακτηρίζεται με πιο χοντρή γραμμή. 
 

 
 
Η Γραφική κλίμακα την οποία χρησιμοποιούμε για να βρίσκουμε και να εκτιμούμε με ευκολία τις 
αποστάσεις πάνω στον χάρτη. 

 
 
 
Βασικές διευθύνσεις και γωνίες 
 
Πολλοί νομίζουν ότι ο Βορράς είναι ένας και μοναδικός. Στην πραγματικότητα υπάρχουν τρεις 
βορράδες, τους οποίους θα περιγράψουμε πιο κάτω: 
 
Γεωγραφικός Βορράς 
Είναι ο πραγματικός βορράς που ξέρουμε όλοι. Δηλαδή η διεύθυνση προς τον Βόρειο Πόλο 
(Πολικός Αστέρας). Η γωνιά που σχηματίζεται μεταξύ του Γεωγραφικού Βορρά και κάποιου σημείου 
ή κατεύθυνσης ονομάζεται Γεωγραφικό Αζιμούθιο. Το αζιμούθιο μετριέται πάντα δεξιόστροφα 
με αφετηρία τον Γεωγραφικό Βορρά. Έχει ένα σύμβολο συνήθως ένα άστρο (*) 
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Β: Βορράς τετραγωνισμού 
ΓΜ: Γεωγραφικός Βαρράς 
ΜΒ: Μαγνητικός Βορράς 
Γ: Απόκληση Τετραγωνισμού (Ανατολική) 
δ: Μαγνητική Απόκλιση (Ανατολική) 
ΣΑΧ: Σταθερά Απόκλιση Χάρτη 

 
Μαγνητικός Βορράς 
Μαγνητικός Βορράς είναι η διεύθυνση προς τον Μαγνητικό Βόρειο Πόλο και βρίσκεται εύκολα με 
την χρήση της πυξίδας, όπου η μαγνητική βελόνα δείχνει πάντα τον μαγνητικό βορρά. 
 
Η γωνιά που σχηματίζεται μεταξύ μαγνητικού βορρά και οποιουδήποτε σημείου ή διεύθυνσης 
ονομάζεται Μαγνητικό αζιμούθιο. Το μαγνητικό αζιμούθιο μετριέται όπως και το προηγούμενο, 
δεξιόστροφα και συμβολίζεται στους χάρτες με μισό βέλος. 
 
Βορράς τετραγωνισμού 
Βορράς τετραγωνισμού ή βορράς του χάρτη, είναι η κατεύθυνση των κατακόρυφων (κάθετων) 
γραμμών τετραγωνισμού του χάρτη. 
 
Η κατεύθυνση που σχηματίζεται μεταξύ του βορρά τετραγωνισμού και οποιουδήποτε σημείου ή 
διεύθυνσης, ονομάζεται Διάθημα. 
 
Έχει σαν σύμβολο ένα σωστό βέλος ή τα γράμματα ΒΤ. 
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Βασικές γωνίες 
Μεταξύ των τριών πιο πάνω βορράδων, υπάρχουν τρεις βασικές γωνιές που αλλάζουν ανάλογα με 
την περιοχή και την χρονολογία που κατασκευάστηκε ένας χάρτης. 
 
Οι γωνιές αυτές είναι γνωστές σαν αποκλίσεις και περιγράφονται πιο κάτω: 
Απόκλιση τετραγωνισμού είναι η γωνία που σχηματίζεται μεταξύ του γεωγραφικού βορρά και 
του βορρά τετραγωνισμού. Διακρίνεται σε ανατολική ή δυτική ανάλογα με την θέση του βορρά 
τετραγωνισμού ως προς τον γεωγραφικό βορρά. 
 
Μαγνητική απόκλιση είναι η γωνία που σχηματίζεται μεταξύ του γεωγραφικού βορρά και 
μαγνητικού βορρά. Διακρίνεται και αυτή σε δυτική ή ανατολική και αλλάζει με την περιοχή και την 
πάροδο του χρόνου. 
 
Γωνιά Τ-Μ είναι η δεξιόστροφη γωνιά από τον βορρά τετραγωνισμού, προς τον μαγνητικό βορρά 
ή απλά το διάθημα του μαγνητικού βορρά. 
Σταθερή απόκλιση χάρτη είναι η δεξιόστροφη γωνιά από τον βορρά τετραγωνισμού προς τον 
μαγνητικό βορρά, ή απλά το διάθημα του μαγνητικού βορρά. 
 
Χρησιμότητα αποκλίσεων 
Ασφαλώς θα διερωτάται κάποιος ποια είναι η χρήση όλων των πιο πάνω αποκλίσεων. 
Ο ρόλος τους ξεκινά από την στιγμή που κάποιος θα ταξιδέψει για μεγάλες αποστάσεις (πλοία, 
αεροσκάφη κλπ.) και θα πρέπει να μετατρέψει το μαγνητικό αζιμούθιο που διαθέτει, σε διάθημα ή 
το αντίθετο. Τότε πρέπει να γνωρίζει τον τρόπο μετατροπής, διότι με την αύξηση της απόστασης 
αυξάνει και το λάθος στην απόκλιση. Επομένως θα βρεθεί σε άλλο τόπο από αυτόν που πηγαίνει. 
 
Στο παράδειγμα πιο κάτω αν ένα αεροσκάφος 
ξεκινήσει χωρίς την μετατροπή, στα 2000 χιλ. 
θα έχει λάθος 500χιλ. και στα 3000χιλ. το 
λάθος θα αυξηθεί στα 750χιλ. 
 
 
 
 
Για βοήθεια της εύρεσης της απόκλισης στο υπόμνημα του χάρτη υπάρχουν τα βοηθητικά στοιχεία 
όπως φαίνονται πιο κάτω: 
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Στο πιο πάνω σχεδιάγραμμα η απόκλιση τετραγωνισμού για το 1974 είναι 12 λεπτά της μοίρας 
ανατολικά, ενώ η μαγνητική απόκλιση είναι 2 μοίρες και 15 λεπτά ανατολικά. Επίσης μας λέγει ότι, 
η ετήσια μεταβολή είναι 1 πρώτο λεπτό τον χρόνο. 
 
Με την βοήθεια των πιο πάνω στοιχείων θα δώσουμε ένα παράδειγμα μετατροπής μαγνητικού 
αζιμουθίου σε διάθημα χάρτου, με την προϋπόθεση ότι το μαγνητικό αζιμούθιο που έχουμε είναι 
35ο16’.  
 
ΛΥΣΗ:  
• Βρίσκουμε την διαφορά των χρόνων 

2005-1974=31 
 

• Πολλαπλασιάζουμε τη διαφορά των χρόνων με τη μεταβολή της μαγνητικής απόκλισης 
(31 x 1’ = 31’ Ανατολική) 

 
• Επειδή η ετήσια μεταβολή είναι ανατολική την προσθέτουμε στην μαγνητική απόκλιση 

(2ο15’ + 31 = 2ο46’ Ανατολικά) 
 
• Επειδή η απόκλιση τετραγωνισμού είναι ανατολική, βρίσκουμε τη διαφορά τους αφαιρώντας 

την από την μαγνητική απόκλιση 
(2ο46’ - 0ο12’ = 2ο34’) 
 

• Στο μετρημένο αζιμούθιο προσθέτουμε το αποτέλεσμα και έτσι βρίσκουμε το ζητούμενο 
διάθημα 
(35ο16’ + 2ο34’ = 37ο50’) 

 
Τις αντίστροφες ενέργειες κάνουμε όταν θέλουμε να μετατρέψουμε ένα διάθημα σε μαγνητικό 
αζιμούθιο.  
 
Στην πιο πάνω περίπτωση χρησιμοποιούμε τον τύπο: 

Διάθημα = Μαγνητικό αζιμούθιο + ( μαγνητική απόκλιση – απόκλιση τετραγωνισμού) 
 
Για την αντίστροφη ενέργεια χρησιμοποιούμε: 

Μαγνητικό αζιμούθιο = Διάθημα + ( μαγνητική απόκλιση – απόκλιση τετραγωνισμού). 
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Προσανατολισμός χάρτη 
Ένας χάρτης αν δεν είναι σωστά προσανατολισμένος τότε δεν έχει καμιά χρησιμότητα σε αυτόν 
που τον χειρίζεται. 
 
Προσανατολισμός του χάρτη είναι η τοποθέτηση του με τέτοιο τρόπο έτσι που οι γραμμές του να 
συμπίπτουν με τις αντίστοιχες γραμμές του εδάφους. 
 
Για να γίνει προσανατολισμός του χάρτη υπάρχουν δύο τρόποι. 
 
Α. Με την βοήθεια των επιπεδομετρικών λεπτομερειών. 
 

Αυτή η μέθοδος γίνεται με επιτόπια παρατήρηση στο έδαφος.  
 
Φροντίζουμε να βρούμε χαρακτηριστικά σημεία της περιοχής 
που έχουμε μπροστά μας, π.χ. γεφύρια, κτίρια ή υψώματα και 
ακολούθως βρίσκουμε τα σημεία αυτά πάνω στον χάρτη μας.  
 
Τότε γυρίζουμε ανάλογα και το χάρτη μας ώστε να 
συμπέσουν τα πραγματικά σημεία με αυτά του χάρτη.  
 
Το πάνω μέρος του χάρτη μας δείχνει το βορρά και 
ταυτόχρονα είναι προσανατολισμένος, έτοιμος για χρήση. 

 
Β. Με τη βοήθεια της πυξίδας. 
 
Αφού τοποθετήσουμε το ανεμολόγιο της πυξίδας μας στο 
σημείο των 360ο (NORTH), την τοποθετούμε πάνω στο 
χάρτη, με τέτοιο τρόπο ώστε οι μεσημβρινοί της πυξίδας 
να είναι παράλληλοι με τους μεσημβρινού του χάρτη.  
 
Ακολούθως γυρίζουμε μαζί το χάρτη και την πυξίδα μέχρι 
που η μαγνητική βελόνα να συμπέσει με τις πιο πάνω 
γραμμές, δίνοντας μας έτσι το χάρτη προσανατολισμένο. 
 
Πριν όμως τοποθετήσουμε την πυξίδα πάνω στο χάρτη 
πρέπει να προσέξουμε κάτω από το χάρτη να μην 
υπάρχουν μεταλλικά ή μαγνητικά αντικείμενα.  
 
Επίσης, όταν τοποθετήσουμε την πυξίδα πάνω στο χάρτη, πρέπει το βέλος κατεύθυνσης της 
πυξίδας να δείχνει πάντα προς το βορρά του χάρτη.  
 
Ο βορράς του χάρτη βρίσκεται πάντα στην πλευρά από όπου διαβάζουμε τα γράμματα του χάρτη. 
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Αζιμούθια σε χάρτη 
 
Αζιμούθιο είναι η γωνιά από το βορρά προς το σημείο κατεύθυνσης που θέλουμε να πάμε.  
 
Για να βρούμε το αζιμούθιο μεταξύ δύο σημείων πάνω στον χάρτη πρέπει πρώτα αυτός να 
προσανατολιστεί.  
Μετά βρίσκουμε το σημείο έναρξης και τερματισμού της κατεύθυνσης μας και βάζουμε την πυξίδα 
με τέτοιο τρόπο, έτσι που το βέλος κατεύθυνσης να δείχνει προς το σημείο που θέλουμε να πάμε.  
 
Το επόμενο βήμα είναι να γυρίσουμε το ανεμολόγιο της πυξίδας μας, ώστε το Ν (North), και η 
μεσημβρινοί να είναι παράλληλα με τις κάθετες γραμμές του χάρτη.  
 
Το αζιμούθιο διαβάζεται σε μοίρες στο σημείο που δείχνει ο δείκτης κατευθύνσεων. 
 

1  2  
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Καθορισμός θέσης σε χάρτη 
 
Ο καθορισμός της θέσης μας πάνω σε χάρτη 
είναι σημαντικός αφού οποιαδήποτε στιγμή 
μπορεί να χαθούμε ή να μην ξέρουμε που 
βρισκόμαστε. Η μέθοδος που 
χρησιμοποιούμε για να βρούμε τη θέση μας 
είναι απλός. 
 
Διαλέγουμε δύο ή τρία χαρακτηριστικά 
σημεία στο έδαφος (εκκλησίες, 
υδατοδεξαμενές κλπ.), που μπορούμε 
εύκολα να τα βρούμε και πάνω στο χάρτη 
που έχουμε μπροστά μας, τον οποίο 
προηγουμένως έχουμε προσανατολίσει. 
 
Ακολούθως με την πυξίδα μας σκοπεύουμε 
τα σημεία και βρίσκουμε τα αζιμούθια τους, 
από το σημείο που στεκόμαστε.  
 
Τα αζιμούθια τα μετατρέπουμε σε 
οπισθοσκοπεύσεις, δηλαδή στις αντίθετες 
γωνιές και τα τοποθετούμε πάνω στον χάρτη 
μας τραβώντας ευθείες γραμμές από το 
σταθερό σημείο προς τη κατεύθυνση που 
δείχνει η πυξίδα. 

 
Προσδιορισμός Σημείου Στάσης, Γραφικά. 

 
Το σημείο που τέμνονται οι τρεις γραμμές είναι το σημείο στάσεως. 
 
Σε περίπτωση που οι τρεις γραμμές δεν τέμνονται σχηματίζουν ένα μικρό τρίγωνο, του οποίου το 
κέντρο είναι το σημείο στάσεως. 
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Πορεία πάνω σε χάρτη 
 

 
 
Για να πραγματοποιήσει κάποιος πορεία πάνω σε χάρτη, πρέπει να χρησιμοποιήσει όλα τα πιο πάνω 
θέματα που αναπτύχθηκαν. Στο πιο κάτω παράδειγμα, οι Πρόσκοποι μας θα πραγματοποιήσουν 
πορεία από το σημείο χάρτη (συντεταγμένες) WD 526795 μέχρι το σημείο χάρτη WD 542816. για 
να προχωρήσουν όμως πρέπει πριν ξεκινήσουν να βρουν: 
1. Τα σημεία πάνω στον χάρτη. 
2. Το αζιμούθιο ή την κατεύθυνση πορείας. 
3. Την απόσταση 
4. Την μορφολογία του εδάφους 
 
1. Τα σημεία πάνω στον χάρτη, είναι το ξωκλήσι 

του Αγίου Φωτίου σαν χώρος εκκίνησης και τα 
ερείπια του ξωκλησιού του Αγίου Γεωργίου σαν 
τέρμα. 

2. Το αζιμούθιο που πρέπει να ακολουθήσουν 
είναι 37ο . 

3. Η απόσταση, είναι 2.75χιλ. ευθεία και με την 
προϋπόθεση ότι ο χάρτης μας είναι κλίμακας 
1:50000. 

4. Η μορφολογία του εδάφους φαίνεται με την 
μετατροπή των ισοϋψών καμπύλων σε πλάγια 
όψη. 
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ΟΟΔΔΟΟΙΙΠΠΟΟΡΡΙΙΚΚΟΟ  ΣΣΧΧΕΕΔΔΙΙΑΑΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑ  
((ΤΤΑΑΧΧΥΥ  ΟΟΔΔΟΟΙΙΠΠΟΟΡΡΙΙΚΚΟΟ  --  ΧΧΑΑΡΡΤΤΟΟΓΓΡΡΑΑΦΦΗΗΣΣΗΗ  ΠΠΟΟΡΡΕΕΙΙΑΑΣΣ))  
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ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ (ΤΑΧΥ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ) 
  
Ταχύ Οδοιπορικό: Το ταχύ οδοιπορικό είναι ένα 
πρόχειρο κατατοπιστικό σχεδιάγραμμα με καταγραφές 
όλων εκείνων των χαρακτηριστικών στοιχείων που 
παρατήρησες κατά την διάρκεια μιας πορείας σου και η 
ανατύπωση, με βάση τις παρατηρήσεις αυτές, της 
διαδρομής που έκανες. 
 
Για την καταγραφή των παρατηρήσεων συνήθως 
χρησιμοποιείται τετραγωνισμένο χαρτί (μιλιμετρέ) 
20χ30εκ. και το χωρίζεις σε 7 στήλες όπως το 
υπόδειγμα της επόμενης σελίδας. 
 
Αρχίζοντας από τα κάτω προς τα πάνω, στη μεσαία στήλη, σημειώνεις τα χαρακτηριστικά σημεία 
που συνάντησες με τα γνωστά τοπογραφικά σημεία σε πλάτος 50μ. 
 
Τυχόν παρατηρήσεις να τις σημειώνεις στις στήλες αριστερά και δεξιά της μεσαίας στήλης, με τη 
μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια για πλάτος μέχρι και 1500μ. 
 
Πάντοτε να σημειώνεις τις αλλαγές κατεύθυνση της πορείας σου, στην τελευταία στήλη στα δεξιά 
με τη βοήθεια της πυξίδας σου ή ενός μοιρογνωμονίου. Μην ξεχνάς να γράφεις τις μοίρες, καθώς 
επίσης τα βήματα σου να τα μετατρέπεις σε μέτρα και να γράφονται στη δική τους στήλη. 
 
Επίσης κάθε φορά που κάνεις αλλαγή κατεύθυνσης πορείας πρέπει να το σημειώνεις στη στήλη 
“σημεία στάσης”, και να σημειώνεται η ακριβής ώρα στην αμέσως επόμενη στήλη. 
 
Για τις σημειώσεις που θα κρατάς, καλό είναι να χρησιμοποιείς μια επίπεδη επιφάνεια από χοντρό 
χαρτόνι ή πλακάς κρεμασμένο σε σπάγκο γύρο στο λαιμό σου με τέτοιο τρόπο ώστε ακουμπώντας 
την άλλη πλευρά του επιπέδου στο στήθος σου, να δημιουργείται ένα πρόχειρο αναλόγιο 
παράλληλο προς το έδαφος. 
 
Αναλυτικότερες πληροφορίες για το Ταχύ οδοιπορικό βλέπε στο Παράρτημα “Α”. 
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ΤΑΧΥ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ 
 

Περιοχή: Μαχαιράς Από: WD219776 Πρός: WD208764 

Ημερομηνία: 19 Οκτωβρίου 1988 Εν/τία/Όμιλος: Γρηγόρη Αυξεντίου 

Ονοματεπώνυμο: 1. Χρίστος Χριστοδούλου Σελίδα: 1/1 

 2.   
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ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ  
 
Με βάση τα στοιχεία που αναφέρονται στο ταχύ οδοιπορικό μας, κάνομε τη χαρτογράφηση της 
πορείας μας, την ανατύπωση δηλαδή της περιοχής που καλύψαμε. Η όλη εργασία γίνεται αφού 
προσανατολίσουμε την πορεία μας και χαράξουμε τις αποστάσεις με βάση την κλίμακα που 
διαλέξαμε. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ 
 

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑΧΥ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ 
 

Περιοχή:   Μαχαιράς  Από:   WD219776 Προς:   WD208764 Κλίμακα:   1:1000 
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Χαρτογραφία: 
Η χαρτογραφία είναι ένα απαραίτητα θέμα, που πρέπει να γνωρίζει ο κάθε Πρόσκοπος. Σκοπός της 
είναι η εκμάθηση της σωστής απεικόνισης μιας μικρής περιοχή εδάφους πάνω στο χαρτί. Με απλά 
λόγια η δημιουργία ενός χάρτη μιας συγκεκριμένης τοποθεσίας. 
 
Για να κάνουμε χαρτογράφηση μιας περιοχής πρέπει να έχουμε και τα απαραίτητα εφόδια που 
συνήθως είναι: 
• τετραγωνισμένο χαρτί,  
• πινακίδα για να γράφουμε πάνω,  
• ρίγα, πυξίδα και  
• διάφορα άλλα είδη γραφικής ύλης. 
 
Ακολούθως πρέπει να βρούμε ένα σημείο, από το οποίο να βλέπουμε καθαρά την περιοχή 
χαρτογράφησης και που  θα είναι ταυτόχρονα και το σημείο που θα τοποθετήσουμε τα εργαλεία 
της δουλειάς μας. Το σημείο αυτό ονομάζεται “Α”.  
 
Μετά από αυτό η εργασία χωρίζεται σε έξι στάδια. Υποθετικά στο παράδειγμα που ακολουθεί θα 
γίνει χαρτογράφηση μιας κατασκήνωσης.  
 
Πρώτο στάδιο: 
Θα πρέπει να προσανατολίσουμε το χαρτί μας και να του δώσουμε ένα βορρά. Αυτό γίνεται, αφού 
τοποθετήσουμε την πυξίδα μας πάνω στο χαρτί με τρόπο που το βέλος κατεύθυνσης να είναι 
παράλληλο με μια από τις κάθετες πλευρές του χαρτιού μας.  
 
Αφού μηδενίσουμε την πυξίδα μας (το σημείο Ν να είναι πάνω στο 
βέλος κατεύθυνσης), γυρίζουμε ολόκληρο το χαρτί μέχρι η 
μαγνητική βελόνα, (χρωματιστό μέρος) να συμπέσει με το βέλος 
κατεύθυνσης, οπότε το χαρτί μας είναι προσανατολισμένο, ως προ 
το βορρά, τον οποίο και σημειώνουμε με ένα βέλος στην αριστερή 
γωνιά. 
 
Δεύτερο στάδιο: 
Στο δεύτερο στάδιο θα πρέπει να βρεθεί η κλίμακα που θα χρησιμοποιήσουμε. 
Για το σκοπό αυτό διαλέγουμε ένα δεύτερο σημείο “Β”, ακριβώς απέναντι μας, στην ευθεία που 
χωρίζει σε δύο περίπου την κατασκήνωση, από το οποίο φαίνεται πάλι όλος ο χώρος 
χαρτογράφησης.  

 
Μετράμε με ακρίβεια την απόσταση ΑΒ και λαμβάνοντας υπόψη 
το πλάτος του χαρτιού μας, αποφασίζουμε την κλίμακα την 
οποία σημειώνουμε στο κάτω μέρος του χαρτιού μας.  
 
Πρέπει να προσέξουμε και να υπολογίσουμε επίσης το πιο 
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απομακρυσμένο σημείο που θέλουμε να συμπεριλάβουμε στη χαρτογράφηση μας, έτσι που να 
βρούμε και την ανάλογη κλίμακα, γα να μη μείνει έξω από τη χαρτογράφηση μας. 
 
Τρίτο στάδιο:  
Παίρνουμε μια ρίγα, και σε αυτή καρφώνουμε δύο καρφίτσες, 
μια στην κάθε γωνιά της ίδιας πλευράς.  

 
Ακολούθως καρφώνουμε μια καρφίτσα στο σημείο “Α” και 
ακουμπάμε σε αυτή το μέσο της ρίγας μας από τη μεριά που είναι 
τοποθετημένες οι καρφίτσες ώστε να δημιουργείται ευθεία με τις 
τρεις καρφίτσες. 
 
 

Τέταρτο στάδιο: 
Με τη βοήθεια των καρφιτσών σκοπεύουμε προς μια από 
τις σκηνές, έτσι που το μάτι μας να ξεκινά από την 
πρώτη καρφίτσα και περνώντας από τη δεύτερη να 
συναντά την Τρίτη στο κέντρο του αντίσκηνου.  
 
Αφού είναι σε ευθεία τραβάμε τη γραμμή πάνω στο χαρτί μας.  
 
Το ίδιο πράγμα κάνουμε και για τα άλλα σημεία που θέλουμε να απεικονίσουμε. 
 
Πέμπτο στάδιο: 
Σε αυτή τη φάση αφού προσανατολίσουμε ξανά την πινακίδα μας, κάνουμε την ίδια δουλειά όπως 
και προηγουμένως, δηλαδή σκοπεύουμε ξανά τα σημεία μας.  
 
Οι γραμμές που θα τραβήξουμε, κάπου θα τέμνουν τις προηγούμενες, που τραβήξαμε από το 
σημείο Α.  
 
Τα σημεία τομής είναι τα σημεία που βρίσκονται οι σκηνές. 
 
Έκτο στάδιο: 
Με βάση τα πιο πάνω στοιχεία, σκιτσάρουμε την περιοχή που χαρτογραφήσαμε. 
 
Χαρτογράφηση με πυξίδα 
 
Όλη αυτή η εργασία μπορεί να πραγματοποιηθεί και με την πυξίδα, που αντικαθιστά τη ρίγα με τις 
καρφίτσες.  
 
Ο Πρόσκοπος αφού προσανατολίσει το χαρτί του, θα μεταφέρει τις σκοπεύσεις του σε μοίρες πάνω 
στο χαρτί, δημιουργώντας σταδιακά ότι και προηγουμένως, που οι σκοπεύσεις γίνονταν με τη 
βοήθεια της ρίγας και των καρφιτσών. 
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ΜΜΕΕΤΤΡΡΗΗΣΣΕΕΙΙΣΣ  --  ΥΥΠΠΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΣΣΜΜΟΟΙΙ  
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ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 

 
Η μέτρηση αποστάσεων και ο 
υπολογισμός ύψους, πλάτους και 
μήκους, διαφόρων αντικειμένων 
είναι μια απαραίτητη γνώση για 
αυτούς που εργάζονται με χάρτες, 
πυξίδες, πορείες, κλπ. 
 
Αυτή μπορεί να γίνει απλά με τη 
χρήση οργάνων όπως μετροταινίες ή 
με πιο σύγχρονα μέσα όπως 
τηλέμετρα ή αποστασιόμετρα λέιζερ. 
 
Παρ’ όλα αυτά πρέπει κάποιος να 
ξέρει και άλλες μεθόδους μετρήσεων 
για άμεση χρήση σε περίπτωση που 
θα χρειαστούν. 
 
Πριν προχωρήσουμε στις μεθόδους 
αυτές είναι απαραίτητο να γνωρίζει 
κάποιος τις προσωπικές μετρήσεις 
δηλαδή το μήκος της παλάμης του, 
των ποδιών του, το άνοιγμα 
βήματος που έχει κλπ. 
 
Εκτίμηση αποστάσεων 
Η εκτίμηση αποστάσεων είναι 
αναγκαία για τους προσκόπους και 
όλους όσους εκείνους που 
ασχολούνται με πορείες ή δράσεις 
στο ύπαιθρο. 

 
Μια καλή μέθοδος είναι να καθορίζουμε την απόσταση ανάλογα με το πόσο ευδιάκριτα φαίνονται 
ορισμένα αντικείμενα, οι άνθρωποι ή τα χαρακτηριστικά τους. 
 
Εδώ πρέπει να προσέξουμε ορισμένα σημεία: 
1. Οι αποστάσεις υποεκτιμούνται όταν: 

• Υπάρχει λαμπερός φωτισμός πίσω από τον παρατηρητή. 
• Το αντικείμενο που παρατηρούμε είναι μεγάλο σε σχέση με το περιβάλλον. 
• Υπάρχει νεκρό έδαφος (έρημος – θάλασσα), μεταξύ παρατηρητή και αντικειμένου. 
• Παρατηρούμε προς τα πάνω. 



ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 
 
 

Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο  Τ ο π ο γ ρ α φ ί α ς  42 
 

2. Οι αποστάσεις υπερεκτιμούνται όταν: 
• Υπάρχει κακός φωτισμός ή ήλιος μπροστά από τον παρατηρητή. 
• Το αντικείμενο που παρατηρούμε είναι μικρό σε σχέση με το περιβάλλον. 
• Η παρατήρηση γίνεται διαμέσου κοιλάδας ή στενών ορίων. 
• Όταν παρατηρούμε σε θέση μπρούμυτα. 

 

 
 
Μέτρηση ύψους 
Η μέτρηση ύψους γίνεται με διάφορες μεθόδους 
 
Πρώτη μέθοδος: 
Βάζουμε ένα άτομο ή ένα κοντάρι που ξέρουμε το ύψος του, στη βάση του δέντρου.  
 
Ακολούθως από κάποια απόσταση και με τη βοήθεια ενός κλαδιού προσπαθούμε κλείνοντας το ένα 
μάτι, να καλύψουμε με το κλαδί ή το άτομο ή το κοντάρι που στήσαμε στη βάση.  

 
Στη συνέχεια προσπαθούμε μετακινώντας το κλαδί προς τα πάνω 
διαδοχικά να δούμε πόσα μήκη του κλαδιού χρειάζονται για να 
φθάσουμε στην κορυφή του αντικειμένου.  
 
Ένας απλός πολλαπλασιασμός της πρώτης μέτρησης με τις φορές 

που μετακινήσαμε το κλαδί μας δίνει το ύψος του αντικειμένου. 
 

Δεύτερη μέθοδος: 
Κρατώντας πάλι ένα κλαδί, με το χέρι μας τεντωμένο, 
προσπαθούμε κοιτώντας με το ένα μας μάτι και μετακινώντας τον 
αντίχειρα μας να καλύψουμε τη βάση και το ύφος του 
αντικειμένου που θέλουμε να μετρήσουμε.  
 
Μετά γυρίζουμε το κλαδί 90ο και το μήκος που δείχνει η κορυφή 
του κλαδιού στο έδαφος είναι ίσο με το ύψος του αντικειμένου. 
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Τρίτη μέθοδος: 
Τοποθετούμε ένα κοντάρι, σε κάποια απόσταση από το αντικείμενο που θα μετρήσουμε και 
ακολούθως σκύβουμε στο έδαφος και απομακρυνόμαστε στην ευθεία αντικειμένου - κονταριού, 
μέχρι να μπορέσουμε να δούμε σε ευθεία την κορυφή του αντικειμένου. Έτσι δημιουργούνται δύο 
όμοια τρίγωνα.  
 
Ακολούθως, μετράμε την απόσταση από το κοντάρι, μέχρι το σημείο που είδαμε την ευθεία των 
κορυφών κονταριού - αντικειμένου. Μετράμε και την απόσταση του αντικειμένου μέχρι το πιο 
πάνω σημείο και κάνουμε τον εξής υπολογισμό: 

 
 

Βάση μεγάλου τριγώνου Βάση μικρού τριγώνου 

Ύψος αντικειμένου 
=

Ύψος κονταριού 
 

Βάση μεγάλου τριγώνου x Ύψος κονταριού 
Ύψος αντικειμένου = 

Βάση μικρού τριγώνου 
 
 

Τέταρτη μέθοδος: 
Σε περίπτωση που υπάρχει σκιά του αντικειμένου, μετράμε το μήκος της και το μήκος της σκιάς 
ενός κοντού που ξέρουμε το ύψος του. Με την απλή μέθοδο των τριών βρίσκουμε το ύψος που 
θέλουμε: 

κονταριού σκιάς Μήκος
ουαντικειμέν σκιάς Μήκος × κονταριού Υψος
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Μέτρηση πλάτους 
Υπάρχουν και στην περίπτωση αυτή διάφοροι τρόποι για να μετρήσουμε το πλάτος ενός ποταμού. 
 
Μέθοδος Ναπολέοντος 
Στεκόμαστε στην όχθη του ποταμού ατενίζοντας την αντίπερα όχθη γέρνοντας το κεφάλι μας προς 
τα μπρος ώστε το πηγούνι μας να αγγίζει το στήθος μας.  

 
Βάζουμε τότε την παλάμη μας στο μέτωπο μας και 
προσπαθούμε να δούμε την άκρη της να φαίνεται ότι αγγίζει 
την αντίπερα όχθη.  
 
Το κεφάλι μας είναι πάντα στητό με το πηγούνι ακουμπισμένο 
στο στήθος μας. Κάνουμε στη συνέχεια στροφή στα δεξιά 
χωρίς να μετακινήσουμε την θέση της παλάμης μας  ή του 
προσώπου μας.  
 

Το σημείο του εδάφους που δείχνει να αγγίζει τώρα η άκρη της παλάμης μας είναι το πλάτος του 
ποταμού.  
 
Ο Ναπολέων πιθανόν αντί της παλάμης του να χρησιμοποιούσε το γείσο του καπέλου του. Αν 
φοράς πλατύγυρο μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και εσύ. 
 
Μέθοδος ίσων τριγώνων 
Παίρνουμε σαν βάση ένα χαρακτηριστικό σημείο “Α” στην αντίπερα όχθη, ένα βράχο, ένα δένδρο, 
ένα θάμνο.   
 
Απέναντι του στην όχθη που βρισκόμαστε στήνουμε το κοντάρι μας, σημείο “Β”.  
 
Με γωνία 90ο πάνω στην νοητή γραμμή του κονταριού μας και του σημείου στην αντίπερα όχθη 
περπατάμε κατά μήκος της όχθης για ένα ορισμένο μήκος “Γ” π.χ. 60 βήματα.  
 
Στο καινούργιο σημείο βάζουμε ένα άλλο κοντάρι και 
συνεχίζουμε για άλλα 60 βήματα για να στήσουμε ένα τρίτο 
κοντάρι “Δ”.  
 
Με γωνία 90ο στην πορεία που καλύψαμε περπατάμε μέχρι να 
φθάσουμε σε ένα σημείο “Ε’’ ώστε να μπορούμε να βλέπουμε 
τα άλλα σημεία Α και Γ σε ευθεία.  
 
Η απόσταση ΔΕ  είναι το πλάτος του ποταμού.  
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Αν η όχθη μας είναι ανώμαλη μπορούμε σαν απόσταση ΓΔ να καλύψουμε το μισό της απόστασης 
ΒΓ. Οπότε το πλάτος του ποταμού θα είναι το διπλάσιο της απόστασης ΔΕ. 
 
Μέθοδος της πυξίδας 
Παίρνουμε πάλι, σαν βάση μας ένα χαρακτηριστικό σημείο “Α” στην αντίπερα όχθη. 
 
Στο σημείο “Β” τοποθετούμε την πυξίδα μας ώστε ο δείκτης κατεύθυνσης να δείχνει το 
χαρακτηριστικό σημείο “Α”. 

 
Γυρίζουμε το ανεμολόγιο της πυξίδας ώστε να συμπέσει το Ν του ανεμολογίου με την μαγνητική 
βελόνα. 
 
Διαβάζουμε τις μοίρες – ας υποθέσουμε ότι είναι 120ο  και προσθέτουμε άλλες 45ο . 
 
Προχωράμε παράλληλα προς τον ποταμό με γωνία 90ο στο σημείο Β έχοντας το δείκτη 
κατεύθυνσης στραμμένο προς το σημείο Α. 
 
Όταν η μαγνητική βελόνα συμπέσει με το Ν του ανεμολογίου μας το σημείο που φθάσαμε “Γ” 
απέχει από το Β όσο είναι το πλάτος του ποταμού. Προσθέσαμε 45ο που αντιστοιχούν στο άνοιγμα 
των γωνιών του ορθογωνίου τριγώνου που σχηματίστηκε. 
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ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ 
(GLOBAL POSITIONING SYSTEM  -  G.P.S.) 

 

Γενικά 
Με τον όρο δορυφορικό σύστημα εντοπισμού θέσης (στίγματος) εννοείται ένα σύστημα 
προσδιορισμού των απόλυτων και σχετικών συντεταγμένων σημείων (επί της Γης, στην ξηρά, στη 
θάλασσα ή επάνω από τη Γη) με την επεξεργασία μετρήσεων προς και / ή από τεχνητούς 
δορυφόρους. 
 
Οι πρώτες σχετικές εφαρμογές εμφανίστηκαν, στις αρχές της δεκαετίας του 1960, με προβλήματα 
λόγω του εξαιρετικά μεγάλου χρόνου παρατηρήσεων και της χαμηλής ακρίβειας. Παρόλα τα 
προβλήματα, οι εφαρμογές αυτές σε γεωδαιτικές εργασίες μεγάλης κλίμακας, κατόρθωσαν να 
δώσουν λύσεις σε θέματα σχετικά με τη σύνθεση εθνικών τριγωνομετρικών δικτύων και με τον 
προσδιορισμό της θέσης, της κλίμακας και του προσανατολισμού εθνικών συστημάτων αναφοράς. 
 
Η χρήση των δορυφόρων (σε σχέση με τις παραδοσιακές επίγειες μεθόδους) προσφέρει δύο πολύ 
σημαντικά πλεονεκτήματα:  
i. Οι προσδιορισμοί θέσης είναι αυθεντικά τρισδιάστατοι. 
ii. Δεν υπάρχει καμιά απαίτηση αμοιβαίας ορατότητας μεταξύ των εμπλεκόμενων σε μετρήσεις 
σταθμών. 
 
Σήμερα υπάρχουν σε χρήση δύο δορυφορικά συστήματα εντοπισμού θέσης: το παλαιότερο, που 
δεν προσφέρεται για γεωδαιτικές εφαρμογές, σύστημα TRANSIT (ή NAVSAT ή NNSS, Navy 
Navigation Satellite System) και το νεότερο GPS που καλείται συνήθως Παγκόσμιο Σύστημα 
Πλοήγησης και Εντοπισμού Θέσης (Global Positioning System ή NAVSTAR/NAVigation System with 
Time And Ranging), που χρησιμοποιείται πλέον για καθημερινές χαρτογραφικές και γεωδαιτικές 
εργασίες. 
 
Το Παγκόσμιο Σύστημα Πλοήγησης και Εντοπισμού Θέσης, GPS (NAVSTAR-GPS) αναπτύχθηκε από 
το Υπουργείο Άμυνας των Η.Π.Α. (Department of Defense/DoD). Eίναι ένα δορυφορικό σύστημα 
εντοπισμού θέσης, ταχύτητας και διανoμής χρόνου και αποτελείται από τα εξής τμήματα: 
 
Α. Από το δορυφορικό τμήμα: Aυτό είναι ένα σύνολο (constellation) 27 δορυφόρων τύπου 
NAVSTAR, οι οποίοι περιφέρονται γύρω από την Γη σε ύψος 12.600 μιλίων (περίπου 20200 Km). 
Συγκεκριμένα μέχρι το 1990 είχαν τεθεί σε τροχιά 6 δορυφόροι GPS (Block 1 constellation), μέχρι 
το 1995 είχαν τεθεί 24 δορυφόροι (block II) (βλ. σχήμα 5) και μέχρι το 1998 27 δορυφόροι 
(Kramer, 2002, Claudio-Vita-Finz,2002). 
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Β. Από το τμήμα ελέγχου: Αυτό αποτελείται από πέντε επίγειους σταθμούς παρακολούθησης 
των δορυφόρων και των σταθμών εκπομπής πληροφορίας προς τους δορυφόρους (monitoring 
stations: Hawaii and Kwajalem (Pacific), Ascension Island (Atlantic), Diego Garcia (Indian Ocean) 
and Colorado Springs). Ο κύριος σταθμός ελέγχου βρίσκεται στην αεροπορική βάση του Shriever 
Colorado Springs των Η.Π.Α. (πρώην Falcon Base/AFB). 
 
Γ. Aπό το τμήμα των χρηστών: Αυτό αποτελείται από διάφορους στρατιωτικούς και ιδιωτικούς 
(εμπορικούς) τύπους δεκτών GPS. 
 
Ένας δέκτης GPS στη Γη, λαμβάνοντας το ραδιοσήμα από τρεις τουλάχιστον δορυφόρους 
συγχρόνως (διεργασία γνωστή ως trilateration), μπορεί ακριβώς να εντοπίσει την θέση του στην 
επιφάνεια της Γης. Αυτή η θέση εκφράζεται σε γεωγραφικό μήκος (Γ.Μ) και πλάτος (Γ.Π). 
Ευτυχώς, για τους χρήστες GPS, δεν χρειάζεται να γνωρίζουν πολλά για τους δορυφόρους και τους 
σταθμούς παρακολούθησης. Όπως ακριβώς τα ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά σήματα, τα 
λαμβανόμενα σήματα GPS, σήμερα, είναι διαθέσιμα σε οποιονδήποτε διαθέτει μία συσκευή GPS και 
τις κατάλληλες γνώσεις χρήσης του. 
 
Οι 24 ενεργοί δορυφόροι (οι άλλοι 3 είναι εφεδρικοί), είναι «αναπτυγμένοι» σε 6 τροχιακά επίπεδα 
(ομαλά κατανεμημένες τροχιές) με τέτοια ταχύτητα ώστε ο κάθε δορυφόρος να περνά πάνω από 
κάθε επίγειο σταθμό παρακολούθησης κάθε 12 ώρες. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν πάντοτε 
περισσότεροι από 4 δορυφόροι ορατοί στον ουρανό από κάθε σημείο του πλανήτη. 
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Οι δορυφόροι συνεχώς μεταδίδουν σήματα σε δύο συχνότητες της φασματικής ζώνης L (L-band 
frequencies/390-1550MHz) και συγκεκριμένα στις συχνότητες L1= 1575,42 MHz (19cm) και 
L2=1227,6 (24cm) MHz. 
 
Οι επίγειοι σταθμοί παρακολούθησης στέλνουν διορθωμένα δεδομένα για να κρατούν τους 
δορυφόρους σε ετοιμότητα και ακριβώς στην θέση που προγραμματίστηκαν να βρίσκονται 
(Steede-Terry, 2000). 
 
Κάθε δορυφόρος χαρακτηρίζεται με δύο αριθμούς (ταυτότητες). Ο πρώτος είναι ο αύξων αριθμός 
εκτόξευσης και ο δεύτερος είναι ο αριθμός ασφαλείας (security) PRN (Pseudo Random Noise), που 
είναι ένας ειδικός κωδικός αριθμός ο οποίος σχετίζεται με τον κώδικα ακρίβειας Ρ (Precision 
Code/Κώδικας Ακρίβειας). Ο στρατιωτικός Κώδικας Ακρίβειας P (Precision Code/10,23 ΜΗz) 
χρησιμοποιεί τα σήματα L1 και L2 για τον ακριβή προσδιορισμό της απόστασης του δορυφόρου 
από το δέκτη GPS.  
 
Το σήμα L1 περιέχει, εκτός από τον κώδικα ακριβείας P, και τον πολιτικό (εμπορικό) κώδικα C/A 
(Coarse/Acquisition-Code/10,23 ΜΗz), ο οποίος περιέχει δεδομένα για τα χαρακτηριστικά του 
κώδικα Ρ. Χρησιμοποιείται για την διόρθωση της καθυστέρησης των σημάτων, που οφείλεται στην 
ιονόσφαιρα. Στον κωδικό C/A μπορούν να γίνουν ταχύτατες τηλεχειριζόμενες επεμβάσεις, οι οποίες 
έχουν σαν αποτέλεσμα την αλλοίωση της ακρίβειας εντοπισμού του στίγματος (κάτι που έγινε στον 
πόλεμο της Γιουγκοσλαβίας, από το Υπουργείο Άμυνας των Η.Π.Α.). 
 
Εκτός από τους δύο προηγούμενους κώδικες, υπάρχει και ο κώδικας δεδομένων ή D-κώδικας 
(Data-Code) που υπερτίθεται στα σήματα L1 και L2 και περιέχει διάφορες πληροφορίες όπως, π.χ., 
για την ακριβή θέση του δορυφόρου σε κάθε χρονική στιγμή, χρονικές καθυστερήσεις των 
δορυφορικών χρονομέτρων κλπ. (Μπαντέλας κ.α., 1995). 
 
Η ακρίβεια των δύο κωδικών (C/A και P) είναι διαφορετική και αυτό γιατί ο πολιτικός δέκτης GPS δε 
μπορεί να αποκρυπτογραφήσει τον στρατιωτικό κωδικό P, όταν το καθεστώς ασφάλειας (security 
status) μέσω της “επιλεκτικής διαθεσιμότητας” (Selective Availability) είναι απαγορευτικό (βλ. 
επόμενες σελίδες: Λειτουργία ενός GPS). 
 
Στην απαγορευτική αυτή περίπτωση ο στρατιωτικός δέκτης GPS δίδει τη θέση του στίγματος με 
οριζόντια ακρίβεια 17,8 μ. και κατακόρυφη ακρίβεια 27,7 μ. ενώ οι πολιτικοί δέκτες GPS με 
οριζόντια ακρίβεια 100 μ. και κατακόρυφη ακρίβεια 156 μ. 
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Είδη δεκτών GPS 
 
Υπάρχον δύο διαφορετικές ομάδες δεκτών: 
Α. Αυτοί που μπορούν να λαμβάνουν σήματα από τέσσερις ή περισσότερους δορυφόρους την ίδια 
στιγμή (αφιερώνοντας ένα κανάλι για κάθε συχνότητα L1 ή L2 του δορυφόρου) και λέγονται 
πολυκάναλοι. 
 
Β. Αυτοί που διαθέτουν ένα ή δύο κανάλια τα οποία συνεχώς αλλάζουν και παρακολουθούν μια τον 
ένα δορυφόρο και μια τον επόμενο για να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα στοιχεία για τις 
μετρήσεις και λέγονται ακολουθιακοί. 
 
Είναι προφανή τα πλεονεκτήματα των πολυκάναλων δεκτών που αντί να παρακολουθούν μόνο 
τους τέσσερις δορυφόρους, παρακολουθούν όλους τους ορατούς κάθε στιγμή (all-in-view) 
δορυφόρους σε 9, 10 μέχρι και 12 κανάλια για κάθε συχνότητα για να υπολογίσουν θέση και 
ταχύτητα με μεγαλύτερη ακρίβεια. Βέβαια τέτοιοι δέκτες έχουν το μειονέκτημα του μεγέθους, του 
υψηλότερου κόστους και της μάλλον υψηλής κατανάλωσης ενέργειας. 
 
Εξέλιξη των δορυφορικών συστημάτων πλοήγησης και εντοπισμού θέσης 
 
Ένα από τα πρώτα ηλεκτρονικά εργαλεία ναυσιπλοΐας στηριζόμενο σε ραδιοσήματα, ήταν το 
LORAN (LOng Range Aid to Navigation)(προπομπός του GPS), το οποίο βρίσκεται σε χρήση ακόμη 
και σήμερα (LORAN-C), παράλληλα με το αντίστοιχο Ευρωπαϊκό σύστημα DECCA. Αυτό οδηγεί τα 
πλοία, σε παράκτια και υπερπόντια ύδατα με τη βοήθεια του τριγωνισμού μέσω επίγειων 
σταθμών/πομπών που εκπέμπουν συνεχώς ραδιοσήματα. Eπιπλέον τοποθετήσεις επίγειων 
σταθμών/πομπών, έδωσαν τη δυνατότητα στο σύστημα LORAN να εξυπηρετεί επίσης και τις 
επίγειες πλοηγήσεις. Αυτή η αύξηση των πομπών, παρότι είχε υψηλό κόστος, δεν αποθάρρυνε το 
Κογκρέσο των Η.Π.Α. από το να εγκρίνει ένα κονδύλιο για την βελτίωση του LORAN και ανάπτυξη 
της GPS τεχνολογίας, για χρήση από τις ένοπλες δυνάμεις των Η.Π.Α. (1976). 
 
Αργότερα, μετά την κατάρριψη του αεροπλάνου των Kορεάτικων Aερογραμμών (1983) από τους 
Ρώσους, που ισχυρίστηκαν ότι το αεροπλάνο βρισκόταν στο δικό τους εναέριο χώρο, η κυβέρνηση 
των Η.Π.Α., επειδή διαπίστωσε ότι η τεχνολογία αυτή ήταν χρήσιμη και για μη στρατιωτικούς 
σκοπούς, μετέβαλε τον τρόπο διάθεσης των δεδομένων GPS, ώστε αυτά να χρησιμοποιούνται για 
πολιτικούς-εμπορικούς σκοπούς. 
 
Από το 1989, όταν ο πρώτος εμπορικός φορητός δέκτης GPS κυκλοφόρησε στην αγορά, οι 
πωλήσεις αυξήθηκαν ραγδαία. Η χρήση δεκτών GPS διαδόθηκε σε πολλούς τομείς όπως GPS για 
την πλοήγηση πλοίων, αυτοκινήτων, αεροπλάνων, σε όργανα τηλεπικοινωνιών, χαρτογραφίας, 
τοπογραφίας κ.α. (βλέπε εφαρμογές GPS).  
 
Ο πόλεμος του Κόλπου (1991) έδωσε την ευκαιρία στον στρατό των ΗΠΑ να ελέγξει την αξιοπιστία 
του συστήματος GPS. Πράγματι, τα GPS οργάνωσαν τις επιχειρήσεις του στρατού των ΗΠΑ με τον 
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καλύτερο τρόπο. Από τότε και μετά, το GPS χρησιμοποιείται ως ένα πλήρες λειτουργικό σύστημα.  
Το αντίστοιχο Ρωσσικό (USSR) σύστημα ονομάζεται GLONASS (Global Orbiting and Navigation 
System) και χρησιμοποιείται για στρατιωτικούς σκοπούς.  
 
To δορυφορικό σύστημα GLONASS (Global’naya Navigatsionnaya Sputnikovaya Sistema - Global 
Orbiting Navigation Satellite System) είναι ένα σύστημα προσδιορισμού θέσης σε πειραματικό 
στάδιο. Ο πρώτος δορυφόρος GLONASS εκτοξεύτηκε το 1982 από τη Σοβιετική Ένωση (σήμερα, 
Ρωσία). Στη συνέχεια εκτοξεύτηκαν και άλλοι δορυφόροι (το Νοέμβριο του 1995 υπήρχαν σε 
τροχιά 16 δορυφόροι). Από το Σεπτέμβριο του 1993, το πρόγραμμα (σύστημα) λειτουργεί κάτω 
από την επίβλεψη της Ρωσσικής Διαστημικής Στρατιωτικής Δύναμης VKS (Volnno Kosmicheski Sily). 
 
Toν Αύγουστο του 2001, η Ρωσική Κυβέρνηση αποφάσισε να διαθέσει αρκετά χρήματα για τη 
βελτίωση του προγράμματος GLONASS, για να συμπληρωθεί ο αριθμός των 24 δορυφόρων, συν 
τους 3 εφεδρικούς δορυφόρους (σύνολο 27), οι οποίοι θα βρίσκονται σε 3 τροχιακά επίπεδα, των 8 
δορυφόρων το καθένα. 
 
Τα συστήματα GLONASS και NAVSTAR-GPS έχουν αρκετές ομοιότητες μεταξύ τους, όπως 
ομοιότητες στις τροχιές τους, στις συχνότητες και τον τύπο (format) των σημάτων τους. 
 
Οι κυριότερες διαφορές είναι οι εξής: 
α. Στο προβολικό σύστημά τους: Το GLONASS βασίζεται στο SGS 85 (Soviet Geodetic System) 
προβολικό σύστημα και το GPS βασίζεται στο WGS 84 (World Geodetic System 84) προβολικό 
σύστημα. Στην Ελλάδα πριν λίγα χρόνια τα GPS βασιζόταν μόνο στο Datum WGS84. Σήμερα 
δέχονται όλα τα Datum (προβολικά συστήματα) με επικρατέστερο το ΕΓΣΑ 87. 
β. Οι δορυφόροι GPS λειτουργούν όλοι με μια κοινή συχνότητα L1, ενώ οι δορυφόροι GLONASS 
όχι. Λειτουργεί ο καθένας με τη δική του συγκεκριμένη συχνότητα. 
γ. Η Ρωσική Κυβέρνηση δεν έχει το μηχανισμό “εξασθένησης” (degradation) της συχνότητας του 
σήματος, όπως αυτό συμβαίνει με το Υπουργείο Άμυνας των Η.Π.Α. Έτσι, ο δέκτης GLONASS δίδει 
ακριβέστερες πληροφορίες για τον εντοπισμό θέσης, απ’ ότι ο δέκτης GPS που έχει τον κωδικό C/A. 
H ακρίβεια του δέκτη GLONASS είναι περίπου 16μ., ενώ του εμπορικού δέκτη GPS είναι 100μ., 
φυσικά με άρση του μηχανισμού εξασθένησης του σήματος, που επιτυγχάνεται μέσω της 
“επιλεκτικής διαθεσιμότητας” (Selective Availability/on). 
 
Σύστημα GALILEO 
 
Από το 1994, η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) έθεσε ως στρατηγικό της στόχο να καταστήσει ικανή την 
Ευρώπη, ώστε να αναπτύξει ένα Παγκόσμιο Σύστημα Πλοήγησης (Global Navigation Satellite 
System/GNSS). Συγκεκριμένα, το 1999, οι Υπουργοί μεταφορών της Ε.Ε. αποφάσισαν να θέσουν 
σε τροχιά ένα σύνολο δορυφόρων εντοπισμού θέσης, το οποίο ονόμασαν GALILEO, προς τιμήν του 
Galileo Galileii (1564-1642), Ιταλού αστρονόμου και φυσικού. Οι κυριότεροι λόγοι που ώθησαν την 
Ε.Ε. να αναπτύξει το δικό της σύστημα είναι οι εξής: 
1. H σημερινή εξάρτηση των Ευρωπαίων από τα συστήματα πλοήγησης GPS και GLONASS, τα 
οποία ελέγχονται από στρατιωτικές υπηρεσίες. 
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2. Η Ευρώπη χρειάζεται το δικό της, μη στρατιωτικό, σύστημα πλοήγησης για λόγους πολιτικούς 
και λόγους ασφαλείας. 
 
3. Η ανάγκη για ένα σύστημα ελεγχόμενο από την Ευρώπη, που να εξυπηρετεί όλα τα συστήματα 
επικοινωνίας (ξηράς, θαλάσσης, αέρος) 
 
Η Ε.Ε. ανέθεσε στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος (ESA/European Space Agency) την ευθύνη 
κατασκευής των δορυφόρων και των επίγειων σταθμών. Το πρόγραμμα της ESA αναφέρεται ως 
GalileoSat, θα αποτελείται από 30 δορυφόρους και θα είναι ανεξάρτητο από τα άλλα δύο 
συστήματα πλοήγησης, το GPS των Η.Π.Α και το GLONASS της Ρωσίας. 
 
Η ακρίβεια του εντοπισμού θέσης θα είναι ανάλογη με τη συχνότητα εκπομπής των ραδιοσημάτων 
και τις απαιτήσεις των χρηστών. Συγκεκριμένα, η παραπάνω ακρίβεια θα κυμαίνεται από 4,2μ. 
μέχρι 16,2μ. σε οριζόντιο επίπεδο και από 7,2μ. μέχρι 28,5μ. σε κατακόρυφο επίπεδο. Η ακρίβεια 
στα δεδομένα του GALILEO, στην οποία θα έχουν ελεύθερη πρόσβαση οι χρήστες, θα είναι 16,2μ. 
σε οριζόντιο επίπεδο και 28,5μ. σε κατακόρυφο. Η πρόσβαση στα μεγαλύτερης ακρίβειας δεδομένα 
θα γίνεται κατόπιν ειδικής άδειας και πληρωμής κάποιας συνδρομής. (Kramer, 2002). 
 
Με το σύστημα GALILEO η Ευρώπη θα είναι αυτάρκης και αυτοδύναμη στο πολύ σημαντικό πεδίο 
της δορυφορικής πλοήγησης και εντοπισμού στίγματος (για εμπορικούς, πολιτικούς και 
στρατιωτικούς σκοπούς). 
 
Λειτουργία ενός GPS 
 
Ένας δέκτης GPS λειτουργεί με βάση την εξής απλή αρχή: χρησιμοποιείται ο χρόνος που χρειάζεται 
το σήμα για να διανύσει την απόσταση από τον δορυφόρο μέχρι τον επίγειο δέκτη, προκειμένου να 
υπολογιστεί έτσι, η απόσταση μεταξύ δορυφόρου και δέκτη. Οι δορυφόροι του συστήματος GPS 
μεταδίδουν συνεχώς ραδιοσήματα τα οποία έτσι δείχνουν την θέση τους στο διάστημα και τον 
ακριβή χρόνο που έχουν σταλεί τα σήματα. Θεωρητικώς, με ένα ρολόι ακριβείας, τα σήματα αυτά 
που προέρχονται από 3 δορυφόρους θα ήταν αρκετή πληροφορία για τον χρήστη του δέκτη GPS, 
προκειμένου να υπολογίσει την ακριβή θέση του σε γεωγραφικό μήκος και πλάτος. Επειδή όμως 
ρολόι ακριβείας δεν βρέθηκε ακόμη, και μια διαφορά στο χρόνο της τάξης του 1/100 του 
δευτερολέπτου μπορεί να επιφέρει λάθος της τάξεως των 1860 μιλίων, χρειάζεται και ένας 
τέταρτος δορυφόρος. Mε τη βοήθεια του τετάρτου σήματος, ο δέκτης GPS μπορεί να υπολογίσει 
και το ακριβές υψόμετρο. 
 
Aπό τη γνωστή εξίσωση της φυσικής: απόσταση = χρόνος x ταχύτητα φωτός, μπορούμε να 
υπολογίσουμε την απόσταση δορυφόρου - δέκτη, αν γνωρίζουμε το χρόνο που κάνει το σήμα να 
έλθει από το δορυφόρο στο δέκτη (χρόνος άφιξης του σήματος). Eδώ πρέπει να τονίσουμε, ότι ο 
υπολογιζόμενος χρόνος δεν είναι ακριβής, διορθώνεται όμως με τη βοήθεια του διαφορικού GPS 
(DGPS). 
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Επειδή ο μετρούμενος χρόνος είναι τόσο μικρός (nanoseconds), πρέπει αυτός να μετρηθεί με 
ακρίβεια, για να υπολογιστεί έτσι με ακρίβεια και η απόσταση. Για να επιτευχθεί αυτό, σε κάθε 
δέκτη είναι τοποθετημένο ένα ρολόι (χρονόμετρο) χαλαζία (quarz clock) και σε κάθε δορυφόρο 
GPS είναι τοποθετημένο ένα ατομικό ρολόι (atomic clock). Το ρολόι (χρονόμετρο) αυτό δε 
λειτουργεί με ατομική ενέργεια, αλλά ονομάζεται έτσι διότι ο χρόνος μετράται με τόση ακρίβεια, 
όσες είναι οι ταλαντώσεις που κάνει το άτομο (atom), το οποίο βρίσκεται μέσα στο ατομικό ρολόι 
του δορυφόρου. Οι ταλαντώσεις (oscilations) γίνονται 9,2 δισεκατομμύρια φορές ανά 
δευτερόλεπτο. Κατά τη μέτρηση του χρόνου, εάν υπάρχει κάποια διαφορά μεταξύ της ώρας (time) 
του δορυφόρου και του δέκτη, αυτή τροποποιείται αυτόματα από τους δορυφόρους. Όταν, το 
ραδιοσήμα ληφθεί από το δορυφόρο, οι δέκτες GPS το μόνο που έχουν να κάνουν είναι να 
καταγράψουν τη διαφορά μεταξύ του χρόνου εκπομπής και του χρόνου άφιξης του σήματος. 
 
Χωρίς να περιγράψουμε τεχνητές λεπτομέρειες, η καταγραφή της διαφοράς του χρόνου έχει ως 
εξής: Το σήμα που στέλνουν οι δορυφόροι προς τους δέκτες είναι μια πολύπλοκη εναλλαγή των 
δυαδικών ψηφίων (bits) ένα (1) και μηδέν (0) (Binary Code), με ένα πρότυπο (pattern) που 
επαναλαμβάνεται κάθε 1023 bits. Είναι τόσο πολύπλοκο το πρότυπο αυτό των bits που σχεδόν 
μοιάζει να είναι τυχαίο (random) και έτσι καλείται “ψευδοτυχαίος κώδικας” (pseudorandom code). 
Ο ψευδοτυχαίος αυτός κωδικός επιτελεί και άλλες λειτουργίες: επειδή οι πολύπλοκες αποστολές 
των bit που αναφέραμε μπορούν εύκολα να εντοπιστούν από διάφορους τυχαίους δέκτες 
ραδιοσημάτων (εκτός του συστήματος GPS), ο κάθε δορυφόρος GPS εκπέμπει το δικό του 
μοναδικό (κρυφό) κωδικό του. Ο κωδικός αυτός επίσης προστατεύει το σύστημα GPS από 
παρεμβολές άλλων σημάτων. Έτσι ο ψευδοτυχαίος κώδικας που μεταφέρεται με το GPS σήμα, 
αναγνωρίζεται μόνο από το δέκτη GPS. Επίσης ο κωδικός αυτός επιτρέπει στους δορυφόρους να 
εκπέμπουν μόνο στις δυο συχνότητες L1 και L2, που προαναφέρθηκαν, χωρίς σύγχυση. 
 
Έτσι, όταν ο χρήστης του δέκτη GPS ανοίξει τη συσκευή του, αυτή αρχίζει να λαμβάνει σήματα 
από τους δορυφόρους GPS, τα οποία θα μας δώσουν στη συνέχεια τις γεωγραφικές συντεταγμένες 
(Γ.Π. και Γ.Μ.) του δέκτη. Αρχικά ο δέκτης λαμβάνει σήματα από τον πρώτο δορυφόρο. 
Συγχρόνως, ο δέκτης σαρώνει τον ουράνιο θόλο (skies) για να εντοπίσει δεύτερο δορυφόρο. Η 
πρώτη μέτρηση μας δίνει πληροφορίες ότι βρισκόμαστε σε κάποια συγκεκριμένη απόσταση Α από 
το δορυφόρο (π.χ. 23000 km). Έτσι μπορούμε να πούμε ότι βρισκόμαστε σε μια φανταστική 
σφαίρα, ακτίνας 23000 km που στο κέντρο της βρίσκεται ο δορυφόρος Α (βλ. Σχ.6).  
 

 
Σχ.6 Mε την πρώτη μέτρηση ο δέκτης περιορίζει την πιθανή θέση του στην επιφάνεια μιας φανταστικής σφαίρας, 

στην προκειμένη περίπτωση ακτίνας 23.000 km. (J. Hurn, 1993) 
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Η δεύτερη μέτρηση από το δεύτερο δορυφόρο μας πληροφορεί ότι βρισκόμαστε σε μια 
συγκεκριμένη απόσταση Β από αυτόν (π.χ. 22000 km). Η μόνη θέση στο διάστημα όπου η θέση 
μας απέχει 23000 km από τον πρώτο δορυφόρο και 22000 km από το δεύτερο δορυφόρο, είναι ο 
κύκλος (έλλειψη) όπου οι δυο αυτές φανταστικές σφαίρες τέμνονται (βλ. Σχ. 7). 
 

 
Σχ.7 Mε τη δεύτερη μέτρηση (από δεύτερο δορυφόρο-Β) η θέση περιορίζεται ακόμη περισσότερο, 
στην περιφέρεια του κύκλου που προκύπτει από την τομή των δύο σφαιρών. (J. Hurn, 1993) 

 
Στη συνέχεια, ο τρίτος δορυφόρος δίνει στο δέκτη αρκετές πληροφορίες που τον τοποθετούν 
μέσα σε μια από τις δυο θέσεις του κύκλου (έλλειψης) που σχηματίστηκε από την τομή των 
δυο προαναφερόμενων φανταστικών σφαιρών (βλ. Σχ. 8). 
 

 
Σχ.8 Με την τρίτη μέτρηση (δορυφόρος Γ) περιορίζεται η θέση του δέκτη σε δύο πιθανά σημεία. (J. Hurn, 1993) 

 
 
Συχνά, ένα από τα δυο αυτά σημεία απορρίπτεται. Επειδή υπάρχει κίνδυνος λάθους στο πιο σημείο 
θα απορριφθεί, χρειαζόμαστε ακόμη μία επιπλέον μέτρηση απόστασης από τέταρτο δορυφόρο, 
οι οποία μας δίνει την ακριβή θέση (σε ένα από τα δυο σημεία της έλλειψης) και συγκεκριμένα 
τρισδιάστατα (x, y, z). Υπάρχει και ένας άλλος λόγος που χρειάζεται και τέταρτη μέτρηση. Αυτή 
μας παρέχει τη δυνατότητα να ελέγξουμε αν τα ρολόγια (χρονόμετρα) των δεκτών GPS είναι 
συγχρονισμένα με τη διεθνή ώρα (universal time).  
 
Η ακρίβεια των σημείων x, y, z, που κυμαίνεται από 10 - 15 m, μέχρι λίγα cm εξαρτάται από το 
είδος του δέκτη και από ειδικές συνθήκες, δηλαδή από κάποιες εγγενείς αδυναμίες του συστήματος 
GPS, οι οποίες οφείλονται στους εξής παράγοντες :  
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α. Στο κλείσιμο των C/A κωδικών, από το Υπουργείο Άμυνας των Η.Π.Α. Π.χ. το 1999 στο 
πόλεμο της Γιουγκοσλαβίας και στη συνέχεια το 2001 μετά τα γνωστά επεισόδια της τρομοκρατίας 
(πτώση των Δίδυμων Πύργων στη Νέα Υόρκη), το Υπουργείο Άμυνας των Η.Π.Α. είχε κλείσει τους 
κωδικούς C/A. 
β. Στην “επιλεκτική διαθεσιμότητα” του σήματος (SA/Selective Availability), από το 
Υπουργείο Άμυνας των Η.Π.Α., η οποία αφορά στην παραποίηση των χρονομέτρων των 
δορυφόρων και τη λανθασμένη τροχιακή πληροφορία τους, τα οποία επιφέρουν μια απόκλιση 
(σφάλμα) στίγματος της τάξης των 100μ. Οι στρατιωτικοί δέκτες GPS είναι εφοδιασμένοι με ένα 
software, το οποίο διορθώνει το σφάλμα, ενώ οι εμπορικοί δέκτες GPS δεν έχουν το software 
αυτό. 
γ. Στη γεωμετρική διασπορά των δορυφόρων προς το δέκτη. Όσο μεγαλύτερη γωνία με την 
κατακόρυφο σχηματίζουν οι δορυφόροι τόσο ακριβέστερη είναι η μέτρηση. Η έννοια της 
διασποράς δηλώνεται από την GDoP (Geometric Dilation of Precision/ Γεωμετρική αραίωση της 
ακρίβειας) (Dana P. & Bruce P.,1990 , Dana P., 1997, Eυελπίδου Ν., 2001). 
δ. Aπό το σφάλμα του χρονομέτρου του δέκτη. Το σφάλμα αυτό μειώνεται αν αυξηθεί ο 
αριθμός των δορυφόρων (Dana, 1998). 
ε. Από την ανακρίβεια του χρονομέτρου του δορυφόρου GPS. 
στ. Από παρεμβολή φυσικών εμποδίων (έντονο ανάγλυφο, φυλλωσιές δέντρων, κτίρια, 
σύννεφα κ.λ.π.) (Σχ. 9).  
ζ. Από παρεμβολή της ατμόσφαιρας, λιγότερο της τροπόσφαιρας και περισσότερο της 
ιονόσφαιρας. Συγκεκριμένα, η ιονόσφαιρα περιέχει φορτισμένα σωματίδια (ιόντα), τα οποία 
επιφέρουν σημαντική καθυστέρηση στη μετάδοση του κώδικα που οδηγεί στον εντοπισμό του 
στίγματος, με σφάλμα 10μ. περίπου. Ορισμένοι δέκτες χρησιμοποιούν μαθηματικά μοντέλα που 
υπολογίζουν την επίδραση της ιονόσφαιρας, οπότε μειώνουν το σφάλμα κατά 50%, περιορίζοντάς 
το στα 5μ. 
η. Από σφάλμα του φαινομένου του κύματος ανάκλασης (multipath error/ 
multireflections). Όταν ο δέκτης λαμβάνει το σήμα (κύμα ακτινοβολίας) από το δορυφόρο GPS, 
λαμβάνει και τις ανακλάσεις του σήματος αυτού από το έδαφος ή από τα περιβάλλοντα αντικείμενα 
(βλ. σχήμα 9). Το σύνθετο σήμα δημιουργεί μια ασάφεια ως προς τον ακριβή χρόνο λήψης του 
σήματος και επομένως ως προς τη μετρούμενη απόσταση.  
 

 
Σχ.9 Η λειτουργία του GPS προaποθέτει την απευθείας οπτική επαφή ανάμεσα σε πομπό (δορυφόρο) και δέκτη GPS. 

Τα σήματα μπορεί να εμποδιστούν από κτίρια και φυσικά εμπόδια (ανάγλυφο). (Steede Terry, 2001) 
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Οι παραπάνω αποκλίσεις στον εντοπισμό της θέσης (στίγματος) του φορητού δέκτη GPS, μπορούν 
να διορθωθούν με τη βοήθεια της τεχνολογίας των Διαφορικών Συστημάτων Εντοπισμού Θέσης 
(Differential GPS/DGPS). 
 
Διαφορικό σύστημα εντοπισμού θέσης (DIFFERENTIAL GPS/DGPS) 
 
Tο Διαφορικο Σύστημα Εντοπισμού Θέσης ή διαφορικό GPS (DGPS) είναι η μέθοδος μείωσης των 
σφαλμάτων σ’ ένα GPS, με σκοπό ο δέκτης GPS να μας δίδει πληροφορίες όσο το δυνατόν πιο 
ακριβείς. 
 
Η μέθοδος (διαδικασία) βασίζεται πάνω στην αρχή (principal), ότι τα περισσότερα σφάλματα που 
φαίνονται σ’ ένα δέκτη GPS, σε μια περιοχή, είναι κοινά σφάλματα. Τα κοινά αυτά σφάλματα 
προέρχονται από κάποιους παράγοντες που προαναφέρθηκαν, όπως το σφάλμα του χρονομέτρου 
του δέκτη, η “επιλεκτική διαθεσιμότητα του σήματος” και σε καθηστερήσεις στη μετάδοση του 
ραδιοσήματος που οφείλονται στην παρεμβολή της ιονόσφαιρας. 
 
Εάν ένας δέκτης GPS τοποθετηθεί σε μια σταθερή θέση, όπου είναι γνωστές οι συντεταγμένες και 
στη συνέχεια τεθεί σε λειτουργία για να αρχίσει να εντοπίζει τη θέση του (να υπολογίζει τις 
συντεταγμένες του), η διαφορά μεταξύ των υπολογιζόμενων και των γνωστών συντεταγμένων 
είναι το σφάλμα. Ο σταθερός αυτός δέκτης συχνά καλείται επίγειος σταθμός βάσης (base station) ή 
σταθμός αναμετάδοσης/αναφοράς (GPS Reference Station). 
 
Το σφάλμα που υπολογίζεται από το δέκτη GPS του σταθμού βάσης (σταθερό GPS), 
χρησιμοποιείται και στους υπόλοιπους μετακινούμενους δέκτες GPS, που καλούνται “rovers” 
(φορητοί δέκτες GPS) (βλ. σχήματα 10 και 11). 
 
 

 
 

Σχ.10 Φορητός δέκτης GPS της Magellan (αριστερά), ακρίβειας 3μ. και της Garmin (δεξιά), ακρίβειας < 3μ. 
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Σχ.11 Το διαφορικό σύστημα GPS προϋποθέτει τη συνεργασία δύο δεκτών, εκ των οποίων ο ένας είναι σταθερός 

(σταθμός βάσης) και ο άλλος μετακινούμενος (φορητός). (J. Hurn, 1993) 

 
Επειδή οι πηγές που προκαλούν τα προαναφερόμενα σφάλματα συνέχεια αλλάζουν, είναι αναγκαίο 
να γίνει διόρθωση του σφάλματος, που υπολογίστηκε από το σταθερό σταθμό, πολύ γρήγορα προς 
το φορητό δέκτη GPS. Ένας τρόπος για να επιτευχθεί αυτό είναι να αποθηκεύονται δεδομένα στο 
σταθερό σταθμό και στον φορητό δέκτη GPS, οπότε αργότερα τα δεδομένα αυτά μπορούν να 
υποστούν επεξεργασία. Αυτή η διαδικασία καλείται “εκ των υστέρων επεξεργασία” (post 
processing) και είναι πολύ κοινή στις χαρτογραφικές εφαρμογές. 
 
Ο άλλος τρόπος είναι να μεταδοθούν τα δεδομένα τηλεμετρικά από το σταθμό βάσης προς το 
φορητό δέκτη (σταθμό), οπότε ο υπολογισμός του σφάλματος γίνεται σε πραγματικό χρόνο (in 
real time). Αυτή η διεργασία καλείται διαφορικό σύστημα εντοπισμού θέσης σε πραγματικό χρόνο 
(real time DGPS). 
 
Στην “εκ των υστέρων επεξεργασία” (post processing) και οι δύο δέκτες, ο σταθερός σταθμός και ο 
φορητός δέκτης GPS, καταγράφουν τα ραδιοσήματα (από τους δορυφόρους GPS) ταυτόχρονα. 
Πώς αυτό γίνεται, εξαρτάται από την εκάστοτε περίπτωση. 
 
Μια περίπτωση είναι να καταγράφουν τα ραδιοσήματα απευθείας στο δέκτη GPS. Αυτή είναι κοινή 
περίπτωση που απαντά σε χαρτογραφικές εφαρμογές, όπου ο σταθμός βάσης και φορητός δέκτης 
χρησιμοποιούνται για να μετρήσουν συγκεκριμένη «νοητή γραμμή» (baseline), δηλαδή την ευθεία 
που ενώνει νοητά το σταθμό βάσης με το φορητό GPS. Όσο μεγαλύτερο είναι το μήκος της 
γραμμής αυτής, τόσο μικρότερη είναι η επιτυγχανόμενη ακρίβεια του φορητού GPS. 
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Mερικές φορές είναι φυσικά δύσκολη η καταγραφή των δεδομένων στο φορητό δέκτη GPS. Σ� 
αυτές τις περιπτώσεις ο χρήστης του φορητού δέκτη GPS μπορεί να καταγράψει τα δεδομένα σε 
laptop PC ή σ’ένα ειδικό δέκτη καταγραφής (συλλογής) δεδομένων. Η συνήθης αιτία για να γίνει 
αυτό είναι ότι η συσκευή που συλλέγει (καταγράφει) τα δεδομένα (data collectng device) δίδει 
στον χρήστη μεγαλύτερη ευελιξία να επιλέξει τα δεδομένα GPS, με τις επιθυμητές πληροφορίες. 
 
Στην περίπτωση όπου ο σταθμός βάσης θα σταθεροποιηθεί σ’ ένα σημείο, με σκοπό να 
χρησιμοποιείται από πολλούς φορητούς δέκτες, τότε έχουμε την εγκατάσταση ενός “Τοπικού 
σταθμού αναμετάδοσης κοινής χρήσης” (Community base station), ο οποίος δεν είναι τίποτα άλλο 
από ένα δέκτη GPS, που είναι σταθερά συνδεδεμένος με ένα PC. Είναι δυνατό, στο PC του βασικού 
σταθμού, να εγκατασταθεί ένα σύστημα BBS, έτσι ώστε οι φορητοί δέκτες να μπορούν να 
“κατεβάσουν” (download) δεδομένα για “τηλεπεξεργασία” (επεξεργασία εκ του μακρόθεν) (remote 
processing). To PC συγκεντρώνει τα δεδομένα GPS, από το σταθμό βάσης και τα σώζει σε αρχεία 
(files) υπό τη μορφή ενοτήτων “αύξουσας χρονικής προτεραιότητας” (time-block increments). 
 
Η μόνιμη λειτουργία ενός GPS Reference Station (σταθμού βάσης/σταθμού αναφοράς) βοηθάει 
τους χρήστες να περνούν μετρήσεις GPS καλύτερα από 5μ., οι οποίες έχουν ένα μεγάλο πλήθος 
πολιτικών (εμπορικών) εφαρμογών. 
 
Εφαρμογές των δορυφορικών συστημάτων πλοήγησης και εντοπισμού θέσης 
Παρακάτω παραθέτονται οι βασικότερες εφαρμογές των δορυφορικών συστημάτων πλοήγησης και 
εντοπισμού θέσης, για πολιτικούς (ερευνητικούς και εμπορικούς) σκοπούς. 
 
Α. Εφαρμογές στους τομείς της έρευνας και των κατασκευών 
->Γεωεπιστήμες: Παρακολούθηση σεισμικής δραστηριότητας/δίκτυα παρακολούθησης 
γεωδυναμικών παραμορφώσεων/μικρομετακινήσεων του εδάφους, Γεωλογία-Γεωμορφολογία, 
Παρακολούθηση φυσικών καταστροφών: Σεισμοί, Ηφαίστεια, κατολισθήσεις Έρευνες για την 
ατμόσφαιρα, Μελέτη της κίνησης παγετώνων, Υδρογραφία, Ωκεανογραφικές μελέτες (βαθυμετρία). 
 
->Τηλεπισκόπηση-Διαστημικές εφαρμογές: Τροχιές δορυφόρων και πλοήγηση αυτών. Ακριβής 
εντοπισμός και άμεση επέμβαση σε περιπτώσεις πυρκαγιών, μολύνσεις ακτών, πετρελαιοκηλίδων. 
Παρακολούθηση του περιβάλλοντος, συντονισμός εργασιών. 
 
->Τοπογραφία: Tαχυμετρία, G.I.S., χαρτογραφία-Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών 
(Γ.Σ.Π/Geographical Information Systems-G.I.S), χαράξεις, έλεγχος τριγωνομετρικών δικτύων, 
κτηματολόγιο. 
 
->Τεχνικά έργα: Φράγματα, γεφυροποιοία, κατασκευές οδών, εξορύξεις, καθοδήγηση 
μηχανημάτων, λιμενικά έργα. 
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Β. Εμπορικές εφαρμογές 
-> Έλεγχος της εναέριας κυκλοφορίας\ Πλοήγηση αεροσκαφών. 
-> Καθοδήγηση της προσεδάφισης αεροσκαφών. 
-> Πλοήγηση πλοίων στους ωκεανούς. 
-> Πλοήγηση αυτοκινήτων (π.χ συστήματα IVHS/Intelligent Vehicle-Highway Systems). 
-> Εντοπισμός θέσης για διάφορα εγχειρήματα (π.χ ορειβατικές αποστολές). 
-> Συστήματα που εξυπηρετούν ανθρώπους με προβλήματα όρασης. 
 
Ουσιαστικά δεν υπάρχει ουδεμία εφαρμογή στους τομείς της χαρτογραφίας/χωρομέτρησης και της 
πλοήγησης, που να μην μπορεί να βελτιωθεί χρησιμοποιώντας τα εν λόγω συστήματα (Bαϊόπουλος, 
2000, Kramer, 2002). 
 
Διαθεσιμότητα των συστημάτων GPS/GLONASS 
 
Αξιωματούχοι των Η.Π.Α. και της Σοβιετικής Ένωσης (σήμερα Ρωσία) συναντήθηκαν στο Μόντρεαλ 
το 1991, σε ένα Συνέδριο, με σκοπό να συνεργαστούν, να βελτιώσουν και να προσφέρουν τα 
συστήματα εντοπισμού θέσης GPS/GLONASS για πολιτικούς σκοπούς, με διαθέσιμη ακρίβεια 
εντοπισμού θέσης 100μ., σε οριζόντιο επίπεδο (Γ.Μ, Γ.Π.) και 150μ. σε κατακόρυφο επίπεδο 
(υψόμετρο). 
 
Oι Η.Π.Α. ανακοίνωσαν ότι θα προσφέρουν τα δεδομένα για μια περίοδο 10 χρόνων, αρχής 
γενομένης από το 1995, όταν οι δορυφόροι GPS θα συμπλήρωναν τον αριθμό των 24 (κάτι που 
φυσικά έγινε). 
 
Οι Ρώσοι συμφώνησαν να προσαρμόσουν την προσφερόμενη ακρίβεια εντοπισμού θέσης, για 
πολιτικούς σκοπούς, στα 100μ., σε οριζόντιο επίπεδο και 150μ., σε κατακόρυφο. Ανακοίνωσαν ότι 
θα προσφέρουν τα δεδομένα για μια περίοδο 15 χρόνων, μετά την ολοκλήρωση/συμπλήρωση του 
αριθμού των δορυφόρων GLONASS στους 24, κάτι που ευελπιστούσαν να το πραγματοποιήσουν 
μέχρι το 1996 (;) (Kramer, 2002). 
 
Mετά τον πόλεμο της Γιουγκοσλαβίας και συγκεκριμένα στις 2 Μαϊου 2000, το απαγορευτικό 
καθεστώς της “επιλεκτικής διαθεσιμότητας”, (SA) έπαψε να ισχύει, μετά από την απόφαση του Bill 
Clinton, Προέδρου των Η.Π.Α., να επιτρέψει σε όλους τους χρήστες δεκτών GPS, να έχουν 
ελεύθερη πρόσβαση στο σύστημα GPS, το οποίο θα παρέχει μεγαλύτερης ακρίβειας εντοπισμό 
στίγματος (17,8μ. σε οριζόντιο επίπεδο και 27,8μ. σε κατακόρυφο επίπεδο). 
 
Στις ΗΠΑ, και συγκεκριμένα από την Ομοσπονδιακή Διοίκηση Πολιτικής Αεροπορίας (Federal 
Aviation Administration/FAA) και το Υπουργείο Εμπορίου (Μεταφορών και Επικοινωνιών), 
δημιουργήθηκε πρόσφατα ένα σύστημα αυξημένης ακρίβειας-αξιοπιστίας των δεκτών GPS σε 
ολόκληρη την Αμερική, που καλείται «Σύστημα αυξημένης ακρίβειας των δεκτών GPS, ευρείας 
γεωγραφικής κάλυψης» (Wide Area Augmentation System/WAAS). Το σύστημα αυτό λειτουργεί με 
την βοήθεια δορυφόρων και είναι γνωστό στις ΗΠΑ ως SBAS (Satellite Based Augmentation 
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System). Το σύστημα WAAS, που λειτουργεί από το 2003, αρχικά δοκιμάσθηκε τον Σεπτέμβριο του 
2002 και έδωσε ακρίβεια εντοπισμού θέσης μέχρι 1-2 μ. σε οριζόντιο επίπεδο και μέχρι 2-3 μ. σε 
κατακόρυφο επίπεδο, σε ολόκληρη την Αμερική. 
 
Συγκεκριμένα, το σύστημα λειτουργεί: α) με 25 περίπου επίγειους σταθμούς κατά μήκος των ΗΠΑ, 
οι οποίοι ανιχνεύουν τα δεδομένα (σήματα) που προέρχονται από το δορυφορικό τμήμα του 
Παγκοσμίου Συστήματος Πλοήγησης (δορυφόροι GPS) και 2) με δύο (2) κύριους (master) 
σταθμούς που βρίσκονται στις δύο ακτές (Ανατολική και Δυτική) των ΗΠΑ, οι οποίοι 
συγκεντρώνουν δεδομένα (σήματα) από τους υπόλοιπους επίγειους σταθμούς, τα οποία και 
διορθώνουν. Οι διορθώσεις αυτές γίνονται για να ελαττωθεί το μέγεθος των σφαλμάτων τα οποία 
προέρχονται από τις τροχιές και τα χρονόμετρα των δορυφόρων και από τις καθυστερήσεις των 
σημάτων λόγω της παρεμβολής της ατμόσφαιρας (κυρίως της ιονόσφαιρας). Τα διορθωμένα 
σήματα μεταδίδονται, με τη βοήθεια δύο γεωστατικών δορυφόρων (δορυφόρων που βρίσκονται σε 
σταθερή θέση πάνω από τον Ισημερινό), προς όλους τους φορητούς δέκτες GPS, που φυσικά 
πρέπει είναι συμβατοί με το σύστημα WAAS. 
 
Το σύστημα WAAS, σε σχέση με το επίγειο σύστημα διαφορικού GPS (DGPS), υπερτερεί, διότι αφ’ 
ενός καλύπτει μεγάλη έκταση, επίγεια και παράκτια, αφ’ ετέρου το σύστημα δεν χρειάζεται άλλες 
επιπρόσθετες συσκευές λήψης δεδομένων, ενώ το διαφορικό GPS χρειάζεται. 
 
Στην Ευρώπη και την Ασία, αναπτύχθηκαν αντίστοιχα συστήματα. Συγκεκριμένα, στην Ασία, 
αναπτύχθηκε από τους Ιάπωνες το σύστημα MSAS (Multifanctional Satellite Augmentation 
System). Στην Ευρώπη, δημιουργήθηκε ένα σύστημα παροχής αξιόπιστων δεδομένων (σημάτων) 
GPS και GLONASS στους Ευρωπαίους, το οποίο καλείται EGNOS (European Geostationary 
Navigation Overlay System). Το σύστημα αυτό δημιουργήθηκε από την συνεργασία (consortium) 
της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος (ESA/European Space Agency), της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής (EC), της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ασφάλειας 
Αερομεταφορών (Eurocontrol/European Organization for the Safety of Air Navigation, Brussels). 
 
Το σύστημα EGNOS θα λειτουργήσει πλήρως μέσα στο 2004. Μετά τη λειτουργία και του 
συστήματος GALILEO, μελλοντικά θα βελτιωθεί και θα επεκταθεί και σε περιοχές εκτός Ευρώπης. 
Το σύστημα EGNOS αποτελείται από 34 επίγειους σταθμούς (RIMS/Ranging and Integrity 
Monitoring Stations) και 4 κεντρικούς σταθμούς MCCs (Mission Control Centers). Οι τέσσερις αυτοί 
σταθμοί, που βρίσκονται στην Ισπανία (Τurrjon), Μεγάλη Βρεταννία (Gatwick), στη Γερμανία 
(Langen) και Ιταλία (Ciampino), λαμβάνουν τα ραδιοσήματα από τους δορυφόρους, και κάνουν τις 
απαιτούμενες διορθώσεις των σημάτων GPS/GLONASS/GALILEO. Στη συνέχεια, τα επιστρέφουν 
στους υπόλοιπους 34 σταθμούς της Ευρώπης (H. Kramer, 2002). 
 
Συνεπώς, οι χρήστες παγκοσμίως, μπορούν να έχουν πρόσβαση στα συστήματα αυτά (WAAS, 
EGNOS και MSAS) και φυσικά και σε άλλα συμβατά συστήματα στο μέλλον. 
 
Τα σήματα του συστήματος EGNOS (από τους δορυφόρους GPS και GLONASS), αναμεταδίδονται 
προς τους χρήστες φορητών GPS: α) μέσω δύο δορυφόρων Inmarsat-3 (International Maritime 
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Satellite Organization/London, UK), οι οποίοι βρίσκονται πάνω από το ανατολικό τμήμα του 
Ατλαντικού ωκεανού και πάνω από τον Ινδικό ωκεανό και β) μέσω ενός γεωστατικού δορυφόρου 
Artemis της ESA, που βρίσκεται πάνω από την Αφρική. 
 
Το σύστημα EGNOS δοκιμάστηκε στους Ολυμπιακούς αγώνες της Αθήνας (2004) για να 
διαπιστωθεί εάν ένα σύστημα «αυξημένης ακρίβειας-αξιοπιστίας των δεκτών GPS και ευρείας 
γεωγραφικής κάλυψης», όπως είναι το ίδιο ή τα συστήματα WAAS και MSAS, μπορεί να βοηθήσει 
στην βελτίωση της ασφάλειας των Ολυμπιακών αγώνων. Συγκεκριμένα, 2-3 μήνες πριν τους 
Ολυμπιακούς αγώνες της Αθήνας (2004), δρομολογήθηκε και ενισχύθηκε οικονομικά από το 5ο 
Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης της Ε.Ε., το πρόγραμμα “INSTANT OLYMPIC”. Το πρόγραμμα αυτό 
ήταν υπό τον έλεγχο (coordination) του Ευρωπαϊκού προγράμματος GALILEO. Στο πρόγραμμα 
αυτό , συμμετείχαν Ευρωπαϊκές εταιρείες, μεταξύ των οποίων και μία Ελληνική. Στο πρόγραμμα 
αυτό, οι υπεύθυνοι φύλακες (guards on duty) των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων της Αθήνας, ήταν 
εφοδιασμένοι με ψηφιακούς φορητούς δέκτες PDA (Personal Digital Assistance), τους οποίους θα 
χρησιμοποιούσαν σε περίπτωση πιθανής δολιοφθοράς. Συγκεκριμένα, σε περίπτωση κινδύνου, θα 
ειδοποιούσαν την Κεντρική Υπηρεσία ασφαλείας του «Αθήνα 2004». Με την τηλεειδοποίηση αυτή, 
η Υπηρεσία ασφαλείας μέσω του συστήματος EGNOS, θα εντόπιζε σε πραγματικό χρόνο (real time) 
την θέση του φύλακα για να δράσει αμέσως με τη βοήθεια της πλησιέστερης αυτοκινούμενης 
ομάδας επέμβασης (patrol car). 
 
Μία άλλη εφαρμογή που δοκιμάστηκε στην Ελλάδα κατά την περίοδο των Ολυμπιακών αγώνων, 
ήταν ο έλεγχος των κρουαζιερόπλοιων (σκαφών αναψυχής) που βρίσκονταν στις παράκτιες 
περιοχές των Αθηνών-Πειραιά. Τα σκάφη αυτά ήταν εφοδιασμένα με αδιάβροχους φορητούς 
δέκτες GPS, οι οποίοι έδιδαν την ακριβή θέση του στίγματός τους. Έτσι, σε περίπτωση που 
προέκυπτε κάποιο πρόβλημα, είτε από δολιοφθορά είτε από κακές καιρικές συνθήκες, ο κυβερνήτης 
του σκάφους θα μπορούσε να ζητήσει βοήθεια, αναφέροντας φυσικά το στίγμα (συντεταγμένες) 
της θέσης του, που θα το έδινε ο φορητός δέκτης GPS (συνδεδεμένος με το EGNOS). 
 
Το συμπέρασμα που βγαίνει από τις παραπάνω δύο δοκιμασίες EGNOS, στην ευρύτερη περιοχή 
των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων των Αθηνών, είναι ότι τα συστήματα EGNOS, WAAS, MSAS και 
μελλοντικά άλλα συστήματα, συμβατά με τα τρία προαναφερθέντα συστήματα, μπορούν να 
βοηθήσουν μελλοντικά, στην ασφάλεια των Ολυμπιακών αγώνων και φυσικά στην ασφάλεια 
κοινών χρηστών των φορητών GPS. 
 
Εφικτές ακρίβειες των φορητών δεκτών GPS 
 
Α. Ακρίβεια μέχρι 100μ. 
Αυτή η ακρίβεια δίδεται στους κοινούς χρήστες (πολίτες) GPS και ελέγχεται από το Υπουργείο 
Άμυνας των Η.Π.Α. Ο πρώτος φορητός δέκτης GPS, που κυκλοφόρησε στην αγορά για πρώτη 
φορά το 1989, είναι ο φορητός δέκτης GPS της εταιρείας MAGELLAN CORPORATION. 
Συγκεκριμένα, στην περίπτωση αυτή γίνεται «εξασθένιση» (degradation) της συχνότητας σήματος 
από τα Υπουργεία Άμυνας και Εμπορίου των Η.Π.Α, μέσω της «επιλεκτικής διαθεσιμότητας» 
(Selective Availability Off). 
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Β. Ακρίβεια περίπου 15μ. 
Αυτή η ακρίβεια μπορεί να επιτευχθεί με φορητούς δέκτες GPS, με την βοήθεια της τεχνολογίας 
των Διαφορικών Συστημάτων Εντοπισμού Θέσης (Differential GPS/DGPS) και με άρση του 
μηχανισμού εξασθένισης της συχνότητας του σήματος, που επιτυγχάνεται μέσω της «επιλεκτικής 
διαθεσιμότητας» (Selective Availability On). 
 
Γ. Ακρίβεια 3-5μ. 
Αυτή επιτυγχάνεται με καλής ποιότητας φορητούς δέκτες GPS, με την βοήθεια ακριβέστερης 
τεχνολογίας DGPS, όπως αυτοί των ακτοφυλακών (coast guards). 
 
Δ. Ακρίβεια μέχρι 3μ. 
Αυτή επιτυγχάνεται με τη βοήθεια καλής ποιότητας δεκτών GPS, της τεχνολογίας DGPS και με ένα 
από τα «συστήματα αυξημένης ακρίβειας των δεκτών GPS, ευρείας γεωγραφικής κάλυψης», όπως 
είναι το WAAS, το EGNOS και το MSAS. 
 
Για τις γεωλογικές-γεωμορφολογικές εργασίες, η ακρίβεια των 5-15μ, είναι ικανοποιητική. Για τις 
ωκεανογραφικές μελέτες, θεωρείται ικανοποιητική η ακρίβεια των 3-5μ. 
 
Στον Τομέα Φυσικής και Περιβαλλοντικής Γεωγραφίας αρχικά χρησιμοποιήθηκαν φορητοί δέκτες 
GPS ακρίβειας 50 μ. Πρόσφατα (2004), αγοράσθηκαν από τον Τομέα φορητοί δέκτες 12 καναλιών, 
ακρίβειας 15 μ. Οι δέκτες αυτοί, όπως προαναφέρθηκε, συνδεόμενοι με το Ευρωπαϊκό σύστημα 
EGNOS, με την βοήθεια ενός διαφορικού GPS (DGPS), δίδουν ακρίβεια 3-5μ. 
 
Οι γεωδαίτες (Τοπογράφοι Μηχανικοί) χρησιμοποιούν μεγαλύτερης ακρίβειας GPS για μόνιμη 
εγκατάσταση σταθμών αναφοράς/αναμετάδοσης (base/Reference Stations), όπως είναι τα GPS 
Reference Stations. 
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ΚΚΑΑΙΙΡΡΟΟΣΣ  
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ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ 
 
Τι καιρό θα έχουμε μετά το μεσημέρι, αύριο ή μετά από 36 ώρες; Ασφαλώς θα ετοιμαστείτε 
καλύτερα για μια ημερήσια ή διήμερη εκδρομή αν μάθετε μερικά μετεωρολογικά στοιχεία χωρίς να 
έχετε ανάγκη από μετεωρολογικά σύνεργα. 
 
Θα ρωτήσετε, πώς; Η απάντηση είναι απλή.  Από τα γιγαντιαία ίχνη που βρίσκονται εκεί στον 
ουρανό με διάφορα σχήματα σύννεφων. Αυτά σας δείχνουν τις συνθήκες ψηλά που μπορούν να 
αλλάξουν ή να μην αλλάξουν τον σημερινό καιρό και που και αυτά εξαρτώνται από άλλους 
παράγοντες. 
 
Τα σύννεφα παρουσιάζονται σε δύο βασικούς τύπους.  
 Cumulus, σημαίνει συσσώρευση ή σωρό - είναι σύννεφα που σχηματίζονται κάθετα λόγω των 
ρευμάτων του αέρα και κουβαλούν υγρό αέρα προς τα επάνω, δηλ. Προς το σημείο 
πυκνώσεως. Συχνά μοιάζουν μάλλον με κουνουπίδια. 

 Stratus, σημαίνει ξαπλωμένος, εκτεταμένος - είναι σύννεφα που σχηματίζονται οριζόντια, έχουν 
μια συνολική βάση. 

 
Τα σύννεφα παίρνουν διάφορα μεγέθη και σχήματα ανάλογα με το ύψος στο οποίο σχηματίζονται. 
Αυτά που πλησιέστερα προς την επιφάνεια της γης και τα οποία προκαλούν βροχή παίρνουν τον 
όρο Nimbο-, που προστίθεται στα ονόματα τους στην αρχή ή στο τέλος. Cumulonimbus και 
Nimbostratus. 
 
Αυτά που βρίσκονται σε επίπεδο 5000 και 20000 ποδιών έχουν το πρόθεμα Alto και σημαίνει ψηλά 
όπως Altocumulus και Altostratus. Τα σύννεφα που βρίσκονται πάνω από 20000 πόδια έχουν το 
πρόθεμα Cirrocumulus  και αυτά που σχηματίζονται σε ύψος πάνω από 30000 ονομάζονται Cirrus- 
Νεφέλη. 
 
Το να μάθετε να ξεχωρίζετε τα σύννεφα και να βρίσκετε έτσι τι καιρό θα κάνει δεν είναι δύσκολο.  
Οι φωτογραφίες θα σας βοηθήσουν να αναγνωρίζετε τους κυριότερους τύπους αυτών και το είδος 
του καιρού που συνήθως προμηνύουν. 
 
Cirrus: μοιάζουν σαν δεμάτι χόρτων και σαν φτερό, το 
σύννεφο αυτό σχηματίζεται σε ύψη μεταξύ 25000 και 
40000 ποδιών. Λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών σε 
αυτό το ύψος τα σύννεφα αυτά αποτελούνται από 
λεπτά κρύσταλλα πάγου. 
 
Αποσπασμένα δείχνουν καλό καιρό, αλλά όταν 
ακτινοβολούν σε μακρινά σχέδια διασχίζοντας τον 
ουρανό, σημαίνει πως κάποιο ζεστό μέτωπο βρίσκεται 
στο δρόμο και πρέπει να περιμένουμε βροχή μέσα σε 36 ώρες. 
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Cumulus: μοιάζουν σαν γιγάντιες άσπρες μπάλες από μπαμπάκι με επίπεδες βάσεις. Τα σύννεφα 
αυτά σχηματίζονται λόγω του θερμού αέρα που σηκώνεται κάθετα. 
Είναι ίσως τα πιο όμορφα και πιο ποικίλα από όλους τους τύπους των σύννεφων και τα πιο κοινά. 
 
Όταν είναι χνουδωτά και ξεχωριστά, και εξαφανίζονται πριν το απόγευμα γενικά σημαίνουν καλό 
καιρό. 
 
Cumulonimbus: ξεκινούν από χαμηλά ύψη και σχηματίζονται κάθετα από 1-6 μίλια σε ασταθή 
αέρα, σε σχήμα βουνών ή πύργων. Η ύπαρξη τους προμηνύει θύελλα. 
 
Ξεσπούν σε βίαιες καταιγίδες με κεραυνούς που μερικές φορές συνοδεύονται από χαλάζι. 
 
Ομίχλη: και αυτή είναι ένα σύννεφο. Αυτό τυχαίνει να 
είναι πολύ κοντά προς το έδαφος. Αυτό σχηματίζεται όταν 
υγρός αέρας παγώνει στο σημείο στο οποίο η υγρασία του 
πυκνώνει. 
 
 
 
 
Altocumulus: αναπτύσσονται σε κομματάκια ή σε 
στρώματα μεταξύ 8000 και 18000 ποδιών. Ίσως ξεσπάσει 
θύελλα. 
Αν δεν φυσάει άνεμος τότε μπορεί ο καιρός να παραμείνει 
αίθριος. 
 
 
 
Nimbostratus: είναι μαύρα και βαριά σύννεφα βροχής. Σχηματίζονται συνήθως από νέφη 
altostratus που βυθίζονται και εξελίσσονται σε πυκνές μάζες νεφών.  
Θα πρέπει να περιμένετε βροχή ή χιόνι. 
 
Stratus: μπορεί να σχηματιστεί από σύννεφα cumulus, 
δεμένα μαζί μέχρι να σχηματίσουν ένα ομοιόμορφο 
εξαρτώμενο στρώμα σε χαμηλά ύψη.  
Τότε ίσως έχουμε ψιχάλα. 
 
 
 
 
Cumulonimbus: σχηματίζει δια μέσου της κορυφής βαριά βροχή που πέφτει κάτω και 
συνοδεύεται από αστραπές και βροντές.  
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ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ 
 

 Καλός καιρός Προσεχής αλλαγή καιρού Βροχή Καταιγίδες Άνεμος 
Ο
Υ
Ρ
Α
Ν
Ο
Σ Γκρίζος διαυγής το πρωί, χωρίς άνεμο.  

Ουρανός κόκκινος ή κίτρινο-πορτοκαλί κατά τη 
δύση του ήλιου. 

Παρουσιάζονται κόκκινες γραμμές 
κατά την δύση του ήλιου.  
Ο ήλιος είναι χλωμός. 
Υπάρχει φωτεινός κύκλος γύρω από 
τον ήλιο και την σελήνη. 

Κόκκινος πριν την δύση του 
ήλιου.  
Η βροχή είναι κοντά. 
Ήλιος χλωμός και πολύ 
κόκκινος κατά την ανατολή. 

 Ουρανός κίτρινος προς το 
πορτοκαλί. Την αυγή και το 
απόγευμα είναι κόκκινος. 

ΣΥ
Ν
Ν
ΕΦ
Α

 Ψηλή νέφωση προερχόμενη από ΒΑ ή Α. 
Μικρά σύννεφα ή ομίχλη που διαλύεται από την 
ενέργεια των ακτινών του ήλιου. 

Ψηλή νέφωσης που προέρχεται από 
ΝΔ ή ΒΔ. 
Σύννεφα σχεδόν διαφανή.  

Ψηλή νέφωση που κινείται με 
ταχύτητα. 

Μεσαία και χαμηλή νέφωση. Τα πρώτα σύννεφα της ημέρας 
εμφανίζονται πάνω από τα 
παλιά σύννεφα. 

Α
Ν
ΕΜ
Ο
Σ Από Β ή Α. 

Αλλαγές στην διεύθυνση του ανέμου σύμφωνα 
με  τη κίνηση των δεικτών του ρολογιού. 
Ο άνεμος κατέρχεται στις πεδιάδες το απόγευμα 
και ανέρχεται προς τα πάνω στο πρωί 

Οι αλλαγές στην διεύθυνση του 
ανέμου είναι από Α προς Δ. Ο άνεμος 
κατεβαίνει στις πεδιάδες το πρωί και 
ανέρχεται πάλι το απόγευμα. 

Οι άνεμοι αλλάζουν διεύθυνση 
αντίστροφα με την κίνηση των 
δεικτών του ρολογιού. 
Απουσία ανέμου στις μεγάλες 
πεδιάδες. 

Ανεμοστρόβιλοι. 
Ψυχροί άνεμοι. 

Ισχυροί και πνιγηροί μικρής 
διάρκειας. 

Θ
ΕΡ
Μ
Ο

- 
Μ
ΕΤ
Ρ
Ο

 Ανεβαίνει βαθμιαία το πρωί και καταβαίνει το 
απόγευμα. 

Δεν κατεβαίνει το απόγευμα. Δεν ανεβαίνει κατά την 
διάρκεια της ημέρας. 

Ανέρχεται αρκετά το πρωί, 
χωρίς να κατεβαίνει το 
απόγευμα. 

Είναι σε άνοδο 

Β
Α
Ρ
Ο

-
Μ
ΕΤ
Ρ
Ο

 Διατηρεί τις συνηθισμένες ενδείξεις του. Δεν διατηρεί τις συνηθισμένες 
ενδείξεις του και κατεβαίνει με 
εναλλαγές 4-6χιλ. 

Αν κατεβεί πολύ η βροχή θα 
αρχίσει τη στιγμή που αυτό θα 
αρχίσει να ανεβαίνει πάλι. 

Κατεβαίνει με ταχύτητα. Κατεβαίνει πολύ και ύστερα 
ανεβαίνει απότομα. 

ΖΩ
Α

 

Είναι γενικά ήσυχα και διατηρούν τις κανονικές 
τους συνήθειες. 

Είναι ταραγμένα και τα πουλιά πετούν 
χαμηλά. 

Τα πουλιά πετούν πολύ 
χαμηλά, τα έντομα δεν 
μετακινούνται. 
Τα σαλιγκάρια κυκλοφορούν 
στα μονοπάτια. 

Οι μύγες δεν μετακινούνται. Τα κοπάδια που έχουν βγει σε 
βοσκή επιλέγουν 
προφυλαγμένες πλαγιές. 

Δ
ΙΑ
Φ
Ο
Ρ
Α

 Ο καπνός εξαφανίζεται σχεδόν αμέσως. 
Το Φθινόπωρο δεν υπάρχει πάχνη το πρωί 

Ο καπνός δεν διαλύεται εύκολα αλλά 
διατηρείται. 
Ο ορίζοντας φαίνεται πολύ καθαρά. 

Τα αποχωρητήρια και οι 
υπόνομοι αναδύουν άσχημες 
μυρωδιές. 
Μυρωδιά ψαριού κοντά σε 
λίμνες ή θάλασσες. 

Πνιγηρή ατμόσφαιρα.  
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ΑΝΕΜΟΙ 
 
Η σχετική κίνηση του ατμοσφαιρικού αέρα ως προς την επιφάνεια του εδάφους λέγεται άνεμος. 

 
Επειδή οι κατακόρυφες κινήσεις του αέρα είναι σχετικά μικρές, ο όρος άνεμος χρησιμοποιείται 
σχεδόν αποκλειστικά για τις οριζόντιες συνιστώσες.  
 
Οι άνεμοι προσδιορίζονται με διεύθυνση, δηλ. Το σημείο του ορίζοντα από το οποίο φυσούν και με 
την ταχύτητα τους, δηλ. Την απόσταση που διανύει η κινούμενη αέρια μάζα στην μονάδα του 
χρόνου.  
 
Το αίτιο που προκαλεί την πνοή των ανέμων είναι οι διαφορές ατμοσφαιρικών πιέσεων μεταξύ 
διαφόρων περιοχών, που με τη σειρά τους οφείλονται στις διαφορές θερμοκρασίας των αερίων 
μαζών και στις ανομοιομορφίες του ανάγλυφου της γης. Επίσης λόγω της περιστροφής της γης 
γύρω από τον άξονα της δημιουργούνται δυνάμεις που επιδρούν πάνω στον κινούμενο αέρα και 
τροποποιούν τη διεύθυνση και ταχύτητα του.  
 
Στην Κύπρο οι γενικοί άνεμοι κοντά στην επιφάνεια του εδάφους, που οφείλονται στις διαφορές 
της ατμοσφαιρικής πίεσης στην περιοχή της ανατολικής μεσογείου είναι:  

• νοτιοδυτικοί ως ανατολικοί το χειμώνα,  
• δυτικοί ως βορειοανατολικοί την άνοιξη,  
• δυτικοί ως βόρειοι το καλοκαίρι και  
• δυτικοί ως βορειοανατολικοί το φθινόπωρο.  

 
Οι γενικοί αυτοί άνεμοι τροποποιούνται στις διάφορες περιοχές της Κύπρου από τοπικούς ανέμους 
που είναι οι θαλάσσιες και απόγειες αύρες και οι αναβατικοί και καταβατικοί άνεμοι.  
 
Οι θαλάσσιες και απόγειες αύρες οφείλονται στις διαφορές θερμοκρασίας μεταξύ θάλασσας και 
ξηράς την ημέρα και τη νύχτα αντίστοιχα και παρατηρούνται κυρίως στις παράλιες περιοχές αλλά 
γίνονται αισθητές μέχρι 35 χιλ. στο εσωτερικό. 
 
Στις ορεινές περιοχές οι διαφορές θερμοκρασία ανάμεσα στις κορυφές, τις βουνοπλαγιές και τις 
κοιλάδες δημιουργούν τους αναβατικούς ανέμους ή αύρες των κοιλάδων την ημέρα και τους 
καταβατικούς ανέμους ή αύρες των βουνών την νύχτα. 
 
Οι άνεμοι στην Κύπρο είναι κυρίως ελαφροί ως μέτριοι. Οι δυνατοί άνεμοι είναι μικρής διάρκειας και 
παρατηρούνται μόνο σε περιπτώσεις μεγάλης κακοκαιρίας. Θυελλώδεις άνεμοι με ταχύτητα πάνω 
από 60 χιλ. την ώρα είναι σπάνιοι και συμβαίνουν κυρίως στις προσήνεμες παράλιες περιοχές όταν 
επηρεάζουν την Κύπρο συστήματα με πολύ χαμηλές πιέσεις στη διάρκεια της χειμερινής περιόδου. 
 
Η διεύθυνση και ταχύτητα των ανέμων σε διάφορες περιοχές της Κύπρου, ως μέσος όρος για το 
χρόνο, φαίνονται στους χάρτες για τις ώρες 08:00 και 14:00. Τοπικός επίσημος χρόνος. Οι 
διαφορές στις ταχύτητες και διευθύνσεις για τις δυο αυτές ώρες δείχνουν την επίδραση της 
θαλάσσιας και απόγειας αύρας και των αναβατικών και καταβατικών ανέμων. 
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Η ΚΥΠΡΟΣ  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΦΑΣΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 
ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
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Κύρια υδροφόρα στρώματα της Κύπρου 

 
 
 

 
Κύρια γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά της Κύπρου 
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Εδάφη της Κύπρου 

 

 
Μέρος του Σχεδίου Πόλης της Λευκωσίας 
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1932 1945 

  

1958 1980 

 
 

Εξέλιξη της αστικής περιοχής Λευκωσίας και προαστίων 
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ΠΠΟΟΡΡΕΕΙΙΑΑ  
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ΠΟΡΕΙΑ 
 

Πολλοί διερωτούνται γιατί πάμε πορεία! 
 
Με την πορεία θα γευτούμε νέες περιπέτειες, θα εξερευνήσουμε το φυσικό 
περιβάλλον και πάν από όλα θα ενδυναμώσουμε την υγεία μας.  
 
Το περπάτημα είναι καλή γυμναστική για τους πνεύμονες, την καρδιά και 
τους μυς σχεδόν όλου τους σώματος. Όμως για να απολαύσουμε όλα αυτά 
πρέπει να προσπαθήσουμε να μάθουμε όσο πιο πολλά γίνεται για την 
προετοιμασία μιας πορείας καθώς και την αντιμετώπιση δύσκολων 
καταστάσεων. 
 
Σχεδιασμός πορείας: 

Πριν ξεκινήσουμε για πορεία πρέπει να ξέρουμε ορισμένα πράγματα, όπως: 
o τι θέλουμε να κερδίσουμε ή να μάθουμε στην πορεία. 
o τι άδεια χρειάζεται και από ποιους. 
o ποιος ο προορισμός και πως θα φθάσουμε εκεί. 
o ποιο πρόγραμμα θα ακολουθήσουμε στην διαδρομή και τι θα κάνουμε όταν φθάσουμε. 
o τι στολή φοράμε 
o τι υλικό θα πάρουμε 
o τι φαγητό θα φαμε. 
o πότε θα επιστρέψουμε. 
o τι καιρικές συνθήκες θα επικρατούν 
o ποιοι θα πάνε μαζί μας. 
 
Τι χρειάζομαι για την πορεία 
 
 
Τι θα φορέσει κάποιος και τι υλικό θα πάρει μαζί του στην πορεία είναι το θέμα που ακολουθεί. 
 
Υπόδηση:  
 
Για μια πορεία, τα υγιή πόδια είναι απαραίτητος κανόνας για αυτό και εμείς πρέπει να τα 
προστατέψουμε κατάλληλα.  
 
Τα παπούτσια πορείας, μπορεί να είναι άρβυλα ή μποτάκια (όχι αθλητικά) 
αλλά πάντα με στερεά σόλα και απαλό περίβλημα γύρω από τα πόδια.  
Δεν πρέπει να είναι καινούργια, για να μην κόψουν τα πόδια, αλλά ούτε και σε 
άθλια κατάσταση.  
 
Πρέπει να είναι ευρύχωρα στην περιοχή των δακτύλων και να έχουν καλή 
στήριξη στο κέντρο, για να αποφευχθεί η πλατυποδία.  
 
Πρέπει να είναι μπογιατισμένα για περισσότερη απομόνωση από την υγρασία 
και να έχουν εσωτερικό πάτο για να αποφεύγονται πιθανές βελόνες στο εσωτερικό. 
 
Οι κάλτσες που χρησιμοποιούμε δεν πρέπει να έχουν τρύπες, αλλά και ούτε ραφές που να 
εμποδίζουν και να προκαλούν τριβή στο δέρμα. Οι πιο καλές ποιότητες για πορεία είναι συνήθως οι 
μάλλινες ή βαμβακερές. Οι κάλτσες πρέπει να αλλάζονται όταν βραχούν ή όταν ιδρώσουμε αρκετά 
για να αποφεύγουμε την απώλεια θερμότητας ιδίως τον χειμώνα. 
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Ένδυση: 
 
Τα ντύσιμο που χρησιμοποιούμε κατά την πορεία είναι ανάλογα 
με την εποχή. Πρέπει πάντοτε να μας κάνει να νιώθουμε άνετα 
και να μην παρενοχλεί τις κινήσεις μας. 
 
Για ζεστό καιρό συνιστάται να φοράμε κοντομάνικα πουκάμισα ή 
φανέλες και κοντά παντελόνια, μαζί με καπέλο για προστασία 
από τον ήλιο.  
 
Σε περίπτωση που θα περάσουμε μέσα από θαμνώδη περιοχή φοράμε μακρύ παντελόνι για να 
αποφύγουμε κλαδιά ή αγκάθια. 
 
Για κρύο καιρό, φοράμε ζεστά ρούχα, μάλλινα που είναι ευρύχωρα για καλή απομόνωση.  
Αν είναι στενά δεν υπάρχει μεταξύ τους αρκετό στρώμα αέρα και ταυτόχρονα η πίεση στο σώμα 
παρεμποδίζει την ομαλή κυκλοφορία του αίματος.  
 
Επίσης φοράμε αδιάβροχα, αντιανεμικά σακάκια καθώς και μάλλινο κασκόλ, για προστασία της 
κεφαλής.  
 
Τα γάντια είναι απαραίτητα για να μην κρυώνουν τα χέρια.  
Σε περίπτωση που ιδρώσουμε αρκετά, τα εσωτερικά ρούχα που έρχονται σε επαφή με το σώμα 
αλλάζονται με στεγνά. 
 
Τροφή και νερό 
 
Το φαγητό που θα πάρουμε στην πορεία πρέπει να είναι αρκετά για όλη την περίοδο της δράσης 
και εύκολο στο μαγείρεμα ή τη διαφύλαξη του.  
 

Αποφεύγονται φρέσκα κρέατα ή ψάρια, σε περίπτωση που δεν υπάρχει 
τρόπος για να διαφυλαχθούν και όταν ο καιρός είναι θερμός. 
 
Η σοκολάτα η σταφίδα και οι ξηροί καρποί είναι ένας εύκολος τρόπος 
απόκτησης θερμότητα για τις πορείες σε πολύ ψυχρό καιρό. 
 
Παίρνουμε πάντα νερό μαζί μας σε καθαρό παγούρι και όταν μας λείψει, 
προσπαθούμε να το γεμίσουμε από βρύσες που συναντούμε.  
 

Αποφεύγουμε να παίρνουμε νερό από ρυάκια ή από περιοχές που το νερό είναι στάσιμο. Αν είναι 
μεγάλη ανάγκη, τότε το βράζουμε για δέκα λεπτά, το αφήνουμε να κρυώσει και μετά πίνουμε.  
 
Υπάρχουν επίσης ειδικές ταμπλέτες που χρησιμοποιούνται για αποστείρωση του νερού όταν αυτό 
είναι αμφίβολης καθαριότητας. 
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Άλλα υλικά: 
o καραβάνα, μαχαίρι, πιρούνι, κουτάλι. 
o φανάρι 
o παπούτσια ανάπαυσης. 
o υπνόσακο, ματ, αντίσκηνο. 
o γραφική ύλη. 
o χαρτί υγείας. 
o σπίρτα τυλιγμένα σε ασημόχαρτο. 
o ατομικό σχοινί. 
o προσκοπικό μαχαίρι 
o ατομικά είδη υγιεινής 
o πετσέτα 
o χάρτη, πυξίδα 
o ατομικό σακίδιο Α΄ βοηθειών 
o φωτογραφική μηχανή 

 

 
 
 

Ασφάλεια πορείας: 
 
Κατά τη διάρκεια της πορείας πρέπει να τηρούμε ορισμένα μέτρα ασφάλειας, για αποφυγή 
ατυχημάτων. Ορισμένα τέτοια μέτρα είναι τα εξής: 
• προσέχουμε που πατάμε. Αποφεύγουμε γλιστερούς βράχους και πηδήματα από μια πέτρα σε 

άλλη. 
• Όταν περπατάμε νύκτα σε δρόμο, κρατάμε φανάρι για να μας βλέπουν οι οδηγοί. Καλό είναι να 

δέσουμε άσπρο ρούχο στο αριστερό πόδι ή φωσφορούχα κορδέλα για να μας προσέχουν. 
• Δεν πειράζουμε τα άγρια ζώα και ιδίως φίδια. 
• Πριν την πορεία ειδοποιούμε τον αστυνομικό σταθμό της περιοχής για το τι θα κάνουμε. 
• Αποφεύγουμε περιοχές κυνηγιού ή πεδία βολής. 
• Δεν περνούμε απέναντι όταν ένας χείμαρρος ή ποταμός κατέρχεται ορμητικά. 
• Αποφεύγουμε δύσβατα μέρη και ιδίως απότομα φαράγγια, όχθες ποταμών και θαμνώδεις 

εκτάσεις. 
• Δεν σκαρφαλώνουμε, ούτε αγγίζουμε σε ηλεκτροφόρους πυλώνες ψηλής τάσης. 
• Αποφεύγουμε να πίνουμε νερό από άγνωστες πηγές. 
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Τεχνική της πορείας 
 
Όσο και αν φαίνεται παράδοξο εντούτοις η πορεία 
χρειάζεται μεγάλη τεχνική για να είναι επιτυχής και 
ευχάριστη. Ορισμένες βασικές αρχές αναλύονται πιο κάτω 
 
Οικονομία δυνάμεων 
 
Πρέπει πάντοτε να προσπαθούμε να μην σπαταλούμε άδικα 
ενέργεια με άσκοπες κινήσεις, διότι μπορεί κατά την 
διάρκεια της πορείας να τις χρειαστούμε σε έκτακτες 
περιπτώσεις. 
 
Εκλογή δρομολογίου 
 
Πριν ξεκινήσουμε πρέπει πάντα να διαλέγουμε και το κατάλληλο δρομολόγιο που θα πρέπει 
ασφαλώς να συνδυάζει ορισμένα στοιχεία, όπως μικρό αριθμό στροφών και παρεκκλίσεων από την 
ευθεία, μικρή κλίση ανόδου και αποφυγή δύσβατων σημείων όπως κρημνούς, χαράδρες. 
 
Ρυθμός πορείας 
 
Πρέπει ο ρυθμός κινήσεως σε μια πορεία να είναι πάντα ο ίδιος.  
 
Οι στάσεις που θα κάνουμε δεν πρέπει να ξεπερνούν τα 3-5 λεπτά, και κατά τη διάρκεια τους καλό 
θα είναι τα πόδια να τα τοποθετούμε ψηλά για να ξεκουράζονται. 
 

 
Σε ανήφορο ο διασκελισμός μας πρέπει να μικραίνει, ενώ σε κατήφορο να μεγαλώνει.  
 
Σε δύσκολα εδάφη όπως οργωμένα χωράφια ή χαλικόστρωτους δρόμους, περπατάμε με πιο αργό 
ρυθμό και προσεκτικά για να αποφύγουμε μικροτραυματισμούς των ποδιών. 
 
Η μέση ωριαία ταχύτητα ενός καλού πεζοπόρου, με κανονικά ρυθμό, είναι γύρω στα 5 χιλιόμετρα. 
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ΣΑΚΙΔΙΟ 
 
Το σακίδιο είναι απαραίτητο για κάθε πρόσκοπο, αφού σε αυτό θα τοποθετήσει όλα τα προσωπικά 
του αντικείμενα, όταν θα πάει κατασκήνωση, εκδρομή πορεία ή οποιαδήποτε άλλη δράση, στο 
ύπαιθρο.  
 
Είδη σακιδίων 
 
Σακίδια υπάρχουν πολλών ειδών και ποιοτήτων, ανάλογα με το σκοπό που θα χρησιμοποιηθεί με το 
μέγεθος και το πόσο συχνά θα το χρησιμοποιούμε. Όλα αυτά τα είδη χωρίζονται σε τρεις βασικές 
κατηγορίες. 
 
1. Pack frame system 

Είναι τα γνωστά σακίδια με σκελετό από αλουμίνιο, που βασικό πλεονέκτημα τους είναι ότι δεν 
αφήνουν το κυρίως σακίδιο να αγγίζει το σώμα, αποφεύγοντας έτσι την ενόχληση των 
αντικειμένων που περιέχει και τον ιδρώτα. 

2. Aergo system 
Είναι τα σακίδια χωρίς μεταλλικό σκελετό, αλλά με εσωτερικό πλαίσιο από ανθεκτικό υλικό. 
Είναι κατασκευασμένα με τέτοιο τρόπο που να εφαρμόζουν στην πλάτη και να μην ενοχλούν. 

3. Body hugging system 
Είναι σακίδια εργονομικά κατασκευασμένα, που αγκαλιάζουν την πλάτη και γίνονται σχεδόν ένα 
με το σώμα. Όχι τόσο βολικά για ζεστές περιοχές. 

 
Αγορά σακιδίου 
 
Πριν αγοράσουμε ένα σακίδιο πρέπει να προσέξουμε ορισμένα πράγματα, αφού αυτό θα είναι ο 
σύντροφος μας στις προσκοπικές μας εξορμήσεις. 

 πρέπει να είναι κατασκευασμένο από στερεό αδιάβροχο ύφασμα και 
με διπλές ραφές. 

 να είναι ευρύχωρο και με πολλές εξωτερικές θήκες. 
 το μέγεθος του να είναι ανάλογο με την πλάτη μας. Το ύψος του δεν 
πρέπει να ξεπερνά το κεφάλι μας. Η ζώνη της μέσης να μην 
κατεβαίνει κάτω από τους γοφούς μας. 

 να εφαρμόζει καλά στην πλάτη χωρίς να ενοχλεί. 
 το μήκος των λουριών πλάτης να αυξομειώνεται με ευκολία. 
 η χωρητικότητα του, να είναι μεγάλη αλλά και ανάλογη του βάρους 
που μπορούμε να σηκώσουμε. 

 να υπάρχουν βάτες προστασίας στα σημεία ου θα αγγίζουν την 
πλάτη. 

 
Ετοιμασία σακιδίου 

 
Η ετοιμασία του σακιδίου θέλει μεγάλη προσοχή, αφού από αυτή θα εξαρτηθεί 
η αποδοτικότητα μας στο περπάτημα και η ευκολία χρήσης του σακιδίου στο 
χώρο κατασκήνωσης. 
 
Πρέπει να τοποθετούμε τα πράγματα που θα χρειαστούμε τελευταία, στο κάτω 
μέρος και αυτά που είναι σε πρώτη ζήτηση, πάνω ή μέσα στις θήκες αν διαθέτει 
το σακίδιο μας.  
 

Επίσης καλό θα ήταν, τα διάφορα αντικείμενα να τα βάζουμε σε νάιλον σακούλες για να τα 
βρίσκουμε εύκολα π.χ. εσώρουχα, όλα σε μια σακούλα, είδη υγιεινής σε άλλη, κλπ.  
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Πρέπει να προσέξουμε να μην τοποθετούμε σκληρά ή αιχμηρά αντικείμενα στην πλευρά του 
σακιδίου που αγγίζει τη πλάτη μας. 
 
Βαριά αντικείμενα καλά θα ήταν να μπαίνουν στο κάτω μέρος έτσι που το κέντρο βάρους μας όταν 
περπατάμε να είναι χαμηλά δίνοντας μας περισσότερη ισορροπία.  
 
Το αδιάβροχο μας πρέπει να το τοποθετούμε πάντα πάνω – πάνω στο σακίδιο ή σε εξωτερική 
θήκη. 
 
Τα άπλυτα πρέπει να μπαίνουν σε ξεχωριστή σακούλα. 
 
Τέλος το βάρος πρέπει να κατανέμεται ίσα, για δική μας ευκολία στο περπάτημα. 

 
 

Ατομικά Εφόδια 
 
o Προσκοπική Στολή (πλήρης), 
o Αδιάβροχο, 
o Σακάκι, Τρικό, 
o Στολή Εργασίας, 
o Κάλτσες, 
o Εσώρουχα, 
o Φόρμες αθλητικές (για ύπνο), 
o Πετσέτα προσώπου και σώματος, 
o Παπούτσια πορείας, 
o Παπούτσια αναπαύσεως, 
o Υπνόσακος (Sleeping bag), 
o Είδη φαγητού-πιρούνι, κουτάλι, μαχαίρι, κύπελλο, καραβάνα, 
o Φανάρι, μπαταρίες, 
o Παγούρι, 
o Είδη καθαρισμού-σαπούνι, οδοντόβουρτσα, οδοντόκρεμα, χαρτί υγείας, 
o Κτένα, 
o Γραφική ύλη (μολύβι, σβηστήρι, κόλλες, ρίγα, μοιρογνωμόνιο, κ.ά.), 
o Προσκοπικό εγκόλπιο, 
o Πυξίδα, 
o Ατομικό φαρμακείο, 
o Ατομικό σχοινί, 
 
Προαιρετικά εφόδια 
o Φωτογραφική μηχανή, 
o Μουσικό όργανο 
 
Σημείωση: 
o Σε περιπτώσεις αδελφών ο κάθε ένας να έχει ξεχωριστά τα εφόδιά του. 
o Όλα τα εφόδια να είναι φυλαγμένα σε σακούλια για προστασία από την βροχή. 
o Απαγορεύονται: κινητά τηλέφωνα, ραδιόφωνα, κασετόφωνα, cd-players, φορητές τηλεοράσεις, 

παιχνίδια τύπου game-boy. 
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ΚΩΔΙΚΕΣ - ΑΠΟΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΣΗ 

 
Η κρυπτογραφία χρονολογείται από τα παλιά χρόνια και χρησιμοποιήθηκε για τον λόγο που και 
εμείς χρησιμοποιούμε σήμερα. Τώρα ιδιαίτερα είναι σε μεγάλη χρήση στο στρατό, στην διπλωματία 
και αλλού. 
 
Έτσι και εμείς για ιδιαίτερη και μυστική συνεννόηση πολλές φορές χρησιμοποιούμε ένα μυστικό 
κώδικα που γνωρίζουν μόνο τα μέλη της δικής μας ομάδας. 
 
Τέτοιοι κώδικες υπάρχουν πολλοί και ο καθένας μπορεί με λίγη σκέψη και φαντασία να κάνει τον 
δικό του κώδικα. 
 
Η απλούστερη μέθοδος κρυπτογραφίας είναι να χωρίσουμε το αλφάβητο σε δύο μέρη και να 
βάλουμε το μισό κάτω από το άλλο μισό: 
 

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ 
Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω 

 
Το πραγματικό μας γράμμα είναι το αντίστοιχο της άλλης σειράς. Π.χ. το Ε=Ρ, το Σ=Ζ κ.ο.κ. 
 
Αν δηλ. Θέλουμε να κρυπτογραφήσουμε το ρητό μας “Έσο ‘Έτοιμος’’ θα έχουμε “ΡΖΓ ΡΗΓΦΩΓΖ’’ 
 
Άλλος τρόπος είναι να γράφουμε δύο αλφάβητα το ένα κάτω από το άλλο, το δεύτερο όμως 
αρχίζοντας από τέλος 

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ 
Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω 
Ω Ψ Χ Φ Υ Τ Σ Ρ Π Ο Ξ Ν 
Μ Λ Κ Ι Θ Η Ζ Ε Δ Γ Β Α 

 
Δηλ. Το Δ=Φ, Ι=Π, Ο=Κ 
 
Παραλλαγή της κλείδας αυτής είναι να γράψουμε το δεύτερο αλφάβητο αρχίζοντας από το δεύτερο 
γράμμα (Β) 

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ 
Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω 
Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν 
Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Α 

 
Το κυκλικό σύστημα το οποίο είναι και το τελειότερο με πολλούς συνδυασμούς και παραλλαγές. 
Όπως βλέπεις στο σχήμα, κάνουμε δύο κύκλους που σε κάθε 1/24 του κύκλου γράφουμε ένα 
γράμμα του αλφαβήτου. 
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Τοποθετούμε τον ένα κύκλο μέσα στο άλλο (ο ένας κύκλος μικρότερος για να αφήνει να φαίνονται 
τα γράμματα του άλλου), ώστε το Α του μικρότερου που είναι ο δείκτης μας σε όποιο γράμμα και 
αν στραφεί να μας δίνει και μια κλείδα, θα λέμε και θα εννοούμε ότι το Α θα τοποθετηθεί στο 3ο 
γράμμα του εξωτερικού κύκλου δηλ. Στο Γ, άρα Α=Γ κ.ο.κ 
 
Για διευκόλυνση μας τρυπάμε τους δύο κύκλους στα κέντρα τους και τους στερεώνουμε με πια 
πινέζα. 
 
Μια άλλη εύκολη κλείδα είναι και η αριθμογράφηση του αλφαβήτου κατά βούληση (πάντως κατά 
λογική τάξη και σειρά). 
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ΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΑΤΕΣ 
 
Η οπτική αναγνώριση των διαφόρων αντικειμένων δημιουργείται από τις σχέσεις του σχήματος του 
αντικειμένου και του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο βρίσκεται. 
 
Στην πιο συνηθισμένη περίπτωση, το μέγεθος του αντικειμένου υπολογίζεται με βάση την απ’ 
ευθείας συσχέτιση του αντικειμένου με το περιβάλλον το οποίο το περιτριγυρίζει, κάτι που μπορεί 
να προκαλέσει εύκολα μια οπτική απάτη. 
 
Με τον ίδιο τρόπο η απόσταση που υπάρχει μεταξύ του παρατηρητή και του αντικειμένου, πιθανό 
να προκαλέσει επίσης μια οπτική απάτη. Το ενδεχόμενο της δημιουργίας οπτικής απάτης ενισχύεται 
ιδιαίτερα όταν αντικείμενα του ιδίου μεγέθους βρίσκονται σε διαφορετικές αποστάσεις από τον 
παρατηρητή, ή όταν ένα αντικείμενο που βρίσκεται σε πιο κοντινή απόσταση από τον παρατηρητή 
κρύβει μέρος της θέας άλλου αντικειμένου το οποίο βρίσκεται σε μεγαλύτερη απόσταση. 
 
• Στα πρώτα δύο σχήματα δεξιά η απόσταση μεταξύ των δύο πρώτων 

ρόμβων φαίνεται μεγαλύτερη από τις διαγώνιες τους.  
 
 
 
 
 
• Στα πιο κάτω σχήματα φαίνεται καθαρά ότι το μέγεθος ενός σχήματος επηρεάζεται οπτικά από 

το περιβάλλον το οποίο το περικλείει.  
 

 
 

 
• Στο πιο κάτω σχήμα οι παράλληλες γραμμές φαίνονται να συγκλίνουν λόγω του σχηματικού 

περιβάλλοντος που υπάρχει πίσω. 
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• Σε αυτό το σχήμα φαίνεται το φαινόμενο οπτικής απάτης Muller-Lyer. Οι δύο παράλληλες ίσες 

γραμμές φαίνονται άνισες στο μήκος τους λόγω των γραμμών που προστέθηκαν στο τέλος 
τους. 

 
• Τα τρία τετράγωνα που φαίνονται πιο κάτω να βρίσκονται το ένα πάνω στο άλλο δεν είναι 

τίποτα άλλο παρά μόνο ένα τετράγωνο και δυο “L”.  

   
 
• Στα υπόλοιπα σχήματα που φαίνονται πιο κάτω οι γραμμές και οι άκριες τους φαίνονται να 

συγκλίνουν ή να αποκλίνουν ανάλογα με τους συσχετισμούς των σχημάτων τους.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “Α” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
ΕΕΓΓΧΧΕΕΙΙΡΡΙΙΔΔΙΙΟΟ  ΤΤΑΑΧΧΥΥ  ΟΟΔΔΟΟΙΙΠΠΟΟΡΡΙΙΚΚΟΟΥΥ  --  

ΧΧΑΑΡΡΤΤΟΟΓΓΡΡΑΑΦΦΗΗΣΣΗΗ  ΠΠΟΟΡΡΕΕΙΙΑΑΣΣ  
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ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΑΧΥ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟΥ - ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ 
 
 
Σκοποί του εγχειριδίου είναι οι πιο κάτω: 
 
Α) Να τυποποιηθεί ο τρόπος σύνταξης ταχύ οδοιπορικού σχεδιαγράμματος από όλα τα συστήματα 
της επαρχίας Λευκωσίας. 
Β) Να βοηθήσει τους βαθμοφόρους της Επαρχίας πώς να προετοιμάζουν τους Προσκόπους και 
ανιχνευτές τους όταν προσέρχονται για εξέταση του ταχύ οδοιπορικού. 
Γ) Να βοηθήσει τους πρόσκοπους και ανιχνευτές στην καλύτερη τους προετοιμασία στην ετοιμασία 
ταχύ οδοιπορικού και χαρτογράφηση πορείας. 
 
Οι απαιτήσεις της σύνταξης ταχύ οδοιπορικού και χαρτογράφησης πορείας παρουσιάζονται στον 
εσωτερικό κανονισμό Κλάδου Προσκόπων και Ανιχνευτών παράγραφος  Θ7  (Ζωή Υπαίθρου)  από 
όπου πολλοί πήραν και το όνομα. 
 
Σύμφωνα με την παράγραφο αυτή πρέπει :  
Να εκτελέσει μαζί με άλλο πρόσκοπο εκδρομή 24 ωρών σε απόσταση 24 χιλιομέτρων την οποία 
κατά το μεγαλύτερο μέρος θα καλύψει πεζός. 
Στην εκδρομή (α) θα μαγειρεύει νωπές τροφές που θα φέρει μαζί του  (απαραίτητα νωπό κρέας), 
(β) θα βρει κατάλληλο τόπο για διανυκτέρευση, (γ) θα στήσει αντίσκηνο στο οποίο θα 
διανυκτερεύσει, (δ) θα εκτελέσει τις οδηγίες του εξεταστή για τα αντικείμενα που θα πρέπει να 
παρατηρήσει κατά τη μετάβαση και επιστροφή του, (ε) θα συντάξει ημερολόγιο της εκδρομής και 
να συνοδεύεται με οδοιπορικό διάγραμμα.  
 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΑΧΥ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 

 
Επιπλέον από τα πιο πάνω πρέπει 
Η απόσταση που πρέπει να συντάξει κάποιος ταχύ οδοιπορικό σχεδιάγραμμα καθορίζεται στα 750 
μέτρα το ολιγότερα και 1000 μέτρα το μέγιστο. 
 
Τα άτομα που συντάσσουν  ταχύ οδοιπορικό  καθορίζονται σε δύο άτομα το ολιγότερο και τρία το 
μέγιστο. 
 
Η εργασία πρέπει να παρουσιάζεται ξεχωριστά από όλους τους εξεταζόμενους. 
 
Η εργασία πρέπει να παραδίδεται πριν το τέλος της δράσης  κατά την οποία συντάχθηκε το ταχύ 
οδοιπορικό και η χαρτογράφηση οι δε εξεταστές πρέπει να παραχωρούν τουλάχιστον 5 ώρες χρόνο 
στους εξεταζόμενους για ολοκλήρωση της εργασίας. 
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Η εργασία του κάθε εξεταζόμενου πρέπει να παρουσιάζεται σε φάκελο με σκληρό εξώφυλλο στο 
οποίο να αναγράφεται ο κωδικός του εξεταζόμενου. Για σκοπούς ανωνυμίας, αναγράφονται σε 
ειδική καρτέλα, το σύστημα, ο όμιλος και το ονοματεπώνυμο του εξεταζόμενου και η μία 
τοποθετείται στον φάκελο και η δεύτερη παραδίδετε στον εξετάζοντα Έφορο. 
 
Στον φάκελο πρέπει να περιλαμβάνονται : 
• Ταχύ οδοιπορικό σχεδιάγραμμα 
• Χαρτογράφηση πορείας 
• Ημερολόγιο πορείας 
• Τοπογραφικός χάρτης με σημειωμένη  όλη τη διαδρομή της δράσης. 

Εδώ διευκρινίζουμε ότι στον τοπογραφικό χάρτη πρέπει να σημειώνεται η ακριβής διαδρομή                 
και όχι ευθείες γραμμές από ένα σημείο σε άλλο. (δες  παράδειγμα) 

• Συλλογή που ζητήθηκε 
• Οποιαδήποτε άλλα στοιχεία που θα βοηθήσουν τον εξεταστή να σχηματίσει γνώμη για την 

δράση όπως πχ αντίτυπα των φακέλων που δόθηκαν από τους εξεταστές , εργασίες που έγιναν 
σε συγκεκριμένους χώρους όπως σκίτσα μοναστηριών, περιγραφή κάποιας εργασίας που είδαν 
στο ύπαιθρο κλπ.    

Οι εξεταστές πρέπει να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τη συμπεριφορά  και το προσκοπικό πνεύμα που 
διακατέχει τους εξεταζόμενους κατά τη διάρκεια της  δράσης.   
 
Κατά την προετοιμασία οι εξεταστές πρέπει να φροντίζουν ο βαθμός δυσκολίας της περιοχής να 
ποικίλει. Πρέπει η διαδρομή να περιλαμβάνει κυρίως βατή περιοχή με αρκετά τοπογραφικά σημεία. 
Δρόμοι και πυκνές αστικές περιοχές πρέπει να αποφεύγονται.  
 

ΤΑΧΥ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ 

Η μορφή που πρέπει να έχει το ταχύ οδοιπορικό είναι αυτή φαίνεται στη σελίδα 36. 
 
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται κατά τη σύνταξη του ταχύ οδοιπορικού στα εξής: 
• Πρέπει να κατασκευάζεται στο  τυποποιημένο έντυπο που υπάρχει. 
• Πρέπει να αναγράφονται καθαρά η περιοχή στην οποία διεξάγεται το ταχύ  οδοιπορικό, οι 

συντεταγμένες, η ημερομηνία, η ενωμοτία ή ο όμιλος στον οποίο ανήκουν οι εξεταζόμενοι, τα 
ονόματα των εξεταζόμενων και ο αριθμός της σελίδας. 

• Στις στάσεις αναγράφεται ο αριθμός των αλλαγών κατεύθυνσης που έγιναν από άποψη 
αζιμουθίου. 

• Στην ώρα αναγράφεται η ώρα που γίνονται οι αλλαγές στάσης. 
• Στις παρατηρήσεις  αριστερά και κατεπέκταση και δεξιά οι εξεταζόμενοι αναγράφουν ότι 

νομίζουν θα βοηθήσει την εργασία τους χωρίς περιορισμούς στην απόσταση ή στην κλίμακα. 
• Στο κέντρο του εντύπου καταγράφεται αρχικά η κλίμακα και ακολούθως με την χρήση 

τοπογραφικών σημείων κατακρατούνται σημειώσεις αριστερά και δεξιά της γραμμής πορείας και 
οπωσδήποτε  υπό κλίμακα. 
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• Στην απόσταση σε μέτρα αναγράφεται η απόσταση που διανύθηκε σε μέτρα. Εδώ πρέπει να 

σημειώσουμε ότι κατά την κατασκευή του ταχύ οδοιπορικού οι εξεταζόμενοι μπορούν να 
χρησιμοποιούν βήματα για ευκολία τα οποία όμως αργότερα πρέπει να μετατρέψουν σε μέτρα. 

• Στην γωνιά πορείας πρέπει να καταδεικνύεται με τόξο η γωνιά πορείας αριθμητικά . Επιπλέον 
πρέπει να καταδεικνύεται με δεύτερο τόξο ότι η γωνία μετριέται δεξιόστροφα  αρχίζοντας από 
το πάνω μέρος που είναι φυσικά και ο βορράς του εντύπου. 

• Το ταχύ οδοιπορικό κατασκευάζεται ανάποδα από κάτω προς τα επάνω.   
 
ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ 
Η χαρτογράφηση πορείας πρέπει να γίνεται σε τετραγωνισμένο χαρτί να έχει την ίδια κλίμακα με το 
ταχύ οδοιπορικό και να έχει την μορφή που φαίνεται στην σελίδα 37. 
 
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται κατά την χαρτογράφηση στα εξής: 
• Πρέπει απαραίτητα να είναι κατασκευασμένο σε τετραγωνισμένο χαρτί. 
• Στο αριστερό πάνω μέρος πρέπει να καταδεικνύεται ο βορράς. 
• Στο κέντρο πρέπει να αναφέρεται η περιοχή που συντάχθηκε το ταχύ οδοιπορικό, 

συντεταγμένες του χάρτη, ημερομηνία, όμιλος και ονοματεπώνυμο. 
• Στην δεξιά πάνω γωνία να αναφέρεται η κλίμακα που χρησιμοποιήθηκε. 
• Στην κάτω δεξιά γωνία πρέπει να κατασκευάζεται υπόμνημα με τοπογραφικά σημεία που 

χρησιμοποιήθηκαν διαφορετικά από αυτά που παρουσιάζονται στη σελίδα 16. Το υπόμνημα 
πρέπει να είναι μέσα σε πλαίσιο και να αναγράφεται σε αυτό με κεφαλαία γράμματα 
ΥΠΟΜΝΗΜΑ. 

 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ 

Τα τοπογραφικά σημεία που πρέπει να χρησιμοποιεί κάποιος είναι αυτά που παρουσιάζονται στους 
χάρτες 1:50.000 όπως φαίνονται στην σελίδα 20. 
Σε περίπτωση που κάποιος χρησιμοποιήσει κάποια  σημεία δικής του επινόησης που δεν υπάρχουν 
στα τοπογραφικά σημεία πρέπει σε υπόμνημα που θα κατασκευάσει στο κάτω δεξιό μέρος της 
χαρτογράφησης και μέσα σε πλαίσιο να υποδηλώνει τι συμβολίζουν τα δικά του σημεία όπως 
προαναφέρθηκε πιο πάνω. 
 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 

Το ημερολόγιο δράσης χρησιμοποιείται για να δώσει στον εξεταστή επιπλέον σημεία για να 
καταλάβει το είδος της δράσης άλλα και για να παραμείνει στο αρχείο του συστήματος. 
Το ημερολόγιο πορείας πρέπει να παρουσιάζεται ανεξάρτητα από κάθε εξεταζόμενο και πρέπει να 
περιλαμβάνει απαραίτητα: 
• Τα ονοματεπώνυμα των ατόμων της ενωμοτίας ή του ομίλου που πραγματοποιεί την δράση. 
• Πού πραγματοποιείται η δράση 
• Ημερομηνίες διεξαγωγής της δράσης. 
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• Λεπτομέρειες για τις καιρικές συνθήκες 
• Περιγραφή με ώρες λεπτομερειών της δράσης, όπως π.χ. που κατασκήνωσαν την νύκτα, που 

έγιναν σταθμοί ξεκούρασης, τι περιλάμβανε το μενού κλπ. 
• Περιγραφή των φακέλων π.χ. σημεία χάρτου κλπ. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ το ημερολόγιο τηρείται κατά τη διάρκεια όλης της  δράσης  και όχι μόνο κατά τη 
διεξαγωγή του ταχύ οδοιπορικού. 
 
Παραδείγματα ημερολογίου πορείας μπορείτε να βρείτε στο παράδειγμα 1 
 

ΣΥΛΛΟΓΗ 

 
Η συλλογή που γίνεται κατά τη δράση πρέπει να γίνεται με κάποιο στόχο και ιδιαίτερα για να 
κεντρίσει το ενδιαφέρον των εξεταζόμενων σε κάποιο θέμα ανάλογα με το περιβάλλον στο οποίο 
θα γίνει η δράση. 
 
Η συλλογή πρέπει να παρουσιάζεται μαζί με τον φάκελο του ταχύ οδοιπορικού και πρέπει για τα 
αντικείμενα που υπάρχουν στη συλλογή να υπάρχει περιγραφή, χρήση, ιδιότητα κλπ. 
Η συλλογή πρέπει να περιλαμβάνει το ολιγότερο 20 είδη. 
Είδη συλλογών μπορούν να γίνουν για φύλλα, πετρώματα, καρπούς δέντρων, άνθη κλπ. 
Για παράδειγμα συλλογής παράρτημα 5. 
 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

Για σκοπούς εξέτασης καταρτίστηκε ο επισυναπτόμενος βαθμολογικός πίνακας, Συνημμένο 1. Ο 
εξεταζόμενος πρέπει τουλάχιστον να πάρει το 75% της συνολικής βαθμολογίας για να θεωρηθεί ότι 
πέτυχε στην απαίτηση του ταχύ οδοιπορικού και χαρτογράφησης πορείας.   
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1:    ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΟΡΕΙΑΣ 
 
 
Κυριακή, 5 Απριλίου 2004 
 
 
Η ώρα είναι 8.30π.μ. και ο όμιλος μας, με την ονομασία “Χρ. Ιακωβίδης”, είναι έτοιμος να ξεκινήσει 
την μικρή αλλά αρκετά σημαντική πορεία που διοργανώνει η Επαρχιακή Εφορεία μέσα στα πλαίσια 
του διαγωνισμού Επίλεκτων Ενωμοτιών.  
 
Στην πορεία αυτή έλαβαν μέρος όλα τα μέλη του ομίλου εκτός του αδ. Χρίστου, ο οποίος σαν 
μάγειρας του ομίλου θα παραμείνει στον χώρο της κατασκήνωσης και χρησιμοποιώντας τις 
ξεχωριστές ικανότητες του στο μαγείρεμα θα καθησυχάσει την μεσημεριανή μας πείνα. 
 
Πιστεύουμε ότι ο καιρός δεν θα μας δημιουργήσει κανένα πρόβλημα διότι προβλέπεται αίθριος. Το 
ελαφρύ ΒΔ αεράκι κάθε άλλο παρά ενοχλητικό είναι. Τα σύννεφα τύπου θύσανος έχουν 
χαρακτηριστικό σχήμα σαν πούπουλα και βρίσκονται 20.000 μέτρα ψηλά. Όταν είναι αρκετά και 
έρθουν σε επαφή με θερμά στρώματα φέρνουν βροχή σε 24 ώρες. Ο πρώτος του ομίλου μας αδ. 
Γιώργος, αφού μας  καθόρισε καθήκοντα ανοίγει τον πρώτο φάκελο, ο οποίος αναφέρεται απλός 
για το προσκοπικό πνεύμα που πρέπει να μας διακατέχει κατά την διάρκεια της πορείας μας. 
 
Κατόπιν ανοίξαμε τον δεύτερο φάκελο, ο οποίος ήταν να αποκρυπτογραφήσουμε ένα μήνυμα για 
να καταλήξουμε στο τέλος στην εκκλησία του Αποστόλου Βαρνάβα. Ακολουθώντας οδηγίες από 
τους υπόλοιπους φακέλους πήγαμε μετά στο Μακάρειο Νοσοκομείο όπου μάθαμε για την ιστορία 
του. Στο δρόμο συναντήσαμε πολλά αυτοκίνητα μια και περπατούσαμε πάνω σε κύριο δρόμο. Η 
ατμόσφαιρα στον όμιλο ήτανε πολύ αισιόδοξη και όλοι μας προχωρούσαμε κεφάτοι, πορεύοντας 
μετά πίσω στον κατασκηνωτικό μας χώρο, ακολουθώντας πάντοτε τις οδηγίες του φακέλου πέντε. 
Συναντήσαμε αρκετές δυσκολίες προσπαθώντας να διανύσουμε ένα πάρα πολύ δύσβατο μονοπάτι. 
Κοντά στον κατασκηνωτικό χώρο μετρήσαμε το ύψος ενός ηλεκτρικού στύλου και μετά 
ακολουθήσαμε αζιμούθιο κρατώντας επίσης και ταχύ οδοιπορικό. Παράλληλα οι Ανιχνευτές 
Κούλλης και Μιχάλης, μάζεψαν μια συλλογή από πετρώματα. 
 
Πάντοτε με αζιμούθιο φτάσαμε στο Γυμνάσιο Ακροπόλεως και μετά στο 82ο Σύστημα Προσκόπων 
Αγίων Ομολογητών. Η καντίνα της Αγγλικής Σχολής ήταν ο επόμενος μας σταθμό, απ΄ όπου 
αποκρυπτογραφήσαμε εύκολα τώρα, το κρυπτογραφημένο μήνυμα, σε αντίθεση με τον πρώτο 
φάκελο. 
 
Από την “πύλη των λεόντων”, προχωρήσαμε με ελεύθερη πορεία μέχρι τον κατασκηνωτικό μας 
χώρο. Προσέξαμε ότι το πρόγραμμα “αθλητισμός και παιδί” έχει αρκετά μεγάλη επιτυχία  αφού τα 
γήπεδα ήτανε γεμάτα με αθλούμενους.  
 
Η κραυγή μας για το τέλος της πορείας ακούστηκε στις 10.10 π.μ. ακριβώς.  
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Συνημμένο 1 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΘΜΟΙ 
  
ΤΑΧΥ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ( 75 ) 
Περιοχή 1 
Συντεταγμένες 3 
Ημερομηνία 1 
Όμιλος / Ενωμοτία 1 
Ονοματεπώνυμο 1 
Σελιδοποίηση 1 
Στάσεις 1 
Ώρες 1 
Παρατηρήσεις 5 
Κλίμακα 5 
Απόσταση σε μέτρα 5 
Γωνία πορείας 10 
Τοπογραφικά 10 
Απόσταση στο Έντυπο σε σχέση με κλίμακα 10 
Γενική παρουσίαση 20 
  

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ( 75 ) 
Βορράς 3 
Περιοχή 1 
Συντεταγμένες 3 
Ημερομηνία 1 
Όμιλος/Ενωμοτία 1 
Ονοματεπώνυμο 1 
Κλίμακα 5 
Τοπογραφικά σημεία σε υπόμνημα 15 
Γωνία πορείας 10 
Απόσταση στο χάρτη σε σχέση με κλίμακα 10 
Γενική παρουσίαση 25 
  

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ( 30 ) 
Όμιλος/Ενωμοτία 1 
Μέλη Ομίλου/Ενωμοτίας 2 
Περιοχή 1 
Ημερομηνία 1 
Καιρικές Συνθήκες 5 
Γενική παρουσίαση 20 
  

ΣΥΛΛΟΓΗ ( 50 ) 
Όμιλος/Ενωμοτία 1 
Μέλη Ομίλου 2 
Ημερομηνία 1 
Ποικιλία 6 
Αριθμός 10 
Περιγραφές 10 
Γενική παρουσίαση 20 
  
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ-ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΗΘΟΣ ( 20 ) 
  
ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΩΝ 250 
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ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 
Τ.Θ. 24956 

1355  ΛΕΥΚΩΣΙΑ 
 

Διαδίκτυο:  www.nicosiascouts.org.cy 
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:  nicosia.scouts@cytanet.com.cy 

 


