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ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 
 

 

Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες σχετικά με τον απαραίτητο 

εξοπλισμό που θα πρέπει να έχετε μαζί σας στο 3ήμερο σεμινάριο Υπαίθριας 

Διαβίωσης του ΚΠΕ Ανωγείων που θα πραγματοποιηθεί στις 20-21-22/06/14 

λόγω των ιδιαίτερων καιρικών συνθηκών που επικρατούν στον Ψηλορείτη και 

τη γενικότερη φιλοσοφία του σεμιναρίου. 

 

1. Σκηνή 2 ή περισσοτέρων ατόμων (κατά προτίμηση 3 εποχών, αλλά δεν 

είναι δεσμευτικό). Παρακαλούμε στην αίτηση που θα καταθέσετε για 

το σεμινάριο, να δηλώσετε εάν διαθέτετε σκηνή, πόσων ατόμων και 

ποιοι θα μείνετε μαζί στην ίδια σκηνή. Εάν έχετε δεύτερη σκηνή την 

οποία θα μπορούσατε να δανείσετε σε κάποιους που δεν έχουν, 

παρακαλούμε αν το δηλώσετε και αυτό στην αίτηση. 

2. Υπνόσακο και υπόστρωμα (υποχρεωτικά). Όσο καλό υπνόσακο και αν 

έχετε, εάν δεν το συνδυάσετε με ένα υπόστρωμα, δεν θα σας 

προστατέψει από το κρύο. 

3. Η θερμοκρασία το βράδυ αναμένεται να πέσει στους 8-10ο C. Για το 

λόγο αυτό θα πρέπει να έχετε μαζί σας ζεστά ρούχα (ισοθερμικά 

εσώρουχα εάν έχετε, χοντρές κάλτσες, φλις, μπουφάν κλπ).  

4. Υπαίθρια διαβίωση χωρίς υπαίθριες δραστηριότητες δεν γίνεται! Γι’ 

αυτό θα πρέπει να φοράτε ορειβατικά ή αθλητικά παπούτσια (όχι 

ψηλές μπότες, τακούνια ή πέδιλα) και να έχετε μαζί σας τουλάχιστον 2 

αλλαξιές ρούχα, εσώρουχα και κάλτσες. 

5. Απαραίτητο ένα καπέλο και αντιηλιακό! Αν και θα καταβάλουμε κάθε 

προσπάθεια να είμαστε στον ίσκιο, αναπόφευκτα κάποιες 

δραστηριότητες θα γίνουν στον ήλιο… 

6. Μικρό σακίδιο πλάτης για τη μεταφορά του νερού σας ή και άλλων 

υλικών που θα χρειαστείτε στις υπαίθριες δραστηριότητες που θα 

κάνουμε. 

7. Κάποιες από τις δραστηριότητες θα γίνουν το βράδυ του Σαββάτου. 

Για το λόγο αυτό θα πρέπει να έχετε μαζί σας φακό (κατά προτίμηση 

κεφαλής, αλλά και χειρός αν έχετε δεν υπάρχει πρόβλημα) και 

φυσικά…μπαταρίες για τους φακούς!!! 

8. Ατομικό φαρμακείο όποιος διαθέτει, με τα απαραίτητα φάρμακα εάν 

ακολουθείτε κάποια φαρμακευτική αγωγή. Εάν έχετε κάποιο πρόβλημα 



 
ΚΠΕ ΑΝΩΓΕΙΩΝ - Σεμινάριο Υπαίθριας Διαβίωσης 20-21-22/06/2014 

υγείας (αλλεργίες, καρδιακά προβλήματα κλπ) καλό θα ήταν να το 

γνωρίζουμε εκ των προτέρων.  

9. Όπως θα δείτε και στο πρόγραμμα, το Σάββατο το μεσημέρι θα 

προετοιμάσουμε και θα μαγειρέψουμε όλοι μαζί το φαγητό που θα 

φάμε. Θα είναι ένα ελαφρύ γεύμα με απλά κρητικά εδέσματα. Θα 

μπορούσε όμως καθένας από εμάς να κρατάει και κάτι από το σπίτι 

του, ( φρούτα, ξηρά τροφή, κονσέρβες κλπ) και να κάνουμε ένα μεγάλο 

ομαδικό γεύμα κάτω από τους πρίνους! 

10. Όπως φυσικά αντιλαμβάνεστε, σε μια υπαίθρια διαβίωση δεν υπάρχουν 

οι ανέσεις ενός εστιατορίου! Για το λόγο αυτό, καθένας από εμάς θα 

πρέπει να κρατάει μαζί του ένα ή δύο πλαστικά πιάτα, πλαστικό 

ποτήρι, πιρούνι, κουτάλι και μαχαίρι, τα οποία και θα χρησιμοποιήσει 

για το φαγητό του. Γυάλινα πιάτα και ποτήρια δεν ενδείκνυται στην 

υπαίθρια διαβίωση, όπως επίσης και τα πλαστικά πιάτα και ποτήρια 

μιας χρήσης!  

11. Το Σάββατο το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί ένα κυνήγι κρυμμένου 

θησαυρού στο πεδίο με τη χρήση ποδηλάτων. Όποιος ενδιαφέρεται να 

συμμετέχει στο παιχνίδι αυτό, θα πρέπει να φέρει μαζί το ποδήλατό 

του, κατά προτίμηση mountain bike, καθώς θα κινηθούμε σε 

χωματόδρομο και λίγο … off road!!! Δυστυχώς δεν υπάρχει εκ μέρους 

μας η δυνατότητα να παρέχουμε ποδήλατα σε κάποιον που δεν έχει ή 

δεν θα φέρει μαζί του… 

 

 

 

Καλή διαμονή!! 

 

 

Η Παιδαγωγική Ομάδα  

του ΚΠΕ Ανωγείων 

 

  


