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Ο καρχαρίας


Οι καρχαρίες προσανατολίζονται με βάση τις δυναμικές γραμμές του
τοπικού μαγνητικού πεδίου στο θαλάσσιο χώρο.

To μυρμήγκι της ερήμου


Ο τρόπος προσανατολισμού του
μυρμηγκιού της ερήμου είναι
αξιοθαύμαστος. Τα μυρμήγκια
χρησιμοποιούν το ηλιακό φώς σαν
πυξίδα και τα αισθητήρια όργανα
της όρασης τους έχουν την
ικανότητα να αναγνωρίζουν τις
διαφορετικές γωνίες που σχηματίζει
το πολωμένο φως στον ουρανό. Η
διάταξη των φακών επιτρέπει στο
μυρμήγκι να συνθέσει ένα είδος
ουρανίου χάρτη αποτυπώνοντας τις
διαφορετικές γωνίες που σχηματίζει
το πολωμένο φως!

Πελαργοί, αετοί και γεράκια


Οι πελαργοί, οι αετοί και τα
γεράκια μεταναστεύουν
πετώντας αποκλειστικά κατά
τη διάρκεια της ημέρας. Ο
προσανατολισμός τους
βασίζεται σε μεγάλο βαθμό
στην ικανότητα τους να
αντιλαμβάνονται το
μαγνητικό πεδίο της γής και
ταυτόχρονα να
καταγράφουν διαρκώς τη
θέση τους με βάση κυρίως
το πολωμένο ηλιακό φώς.

Αγριόπαπιες


Υπάρχουν και
είδη όπως οι
αγριόπαπιες που
μεταναστεύουν
σχεδόν πάντοτε
κατά τη διάρκεια
της νύχτας.
Αυτές αντλούν
τις πληροφορίες
τους για τη
διαδρομή τους
από τον έναστρο
ουρανό.

Χελιδόνια








Τα χελιδόνια μετακινούνται κατά
εκατομμύρια για να φθάσουν στον
προορισμό τους.
Όμως η επέκταση της Σαχάρας είναι ο
κυριότερος λόγος που τα χελιδόνια
χάνονται σιγά σιγά. Κάθε χρόνο η έρημος
απλώνεται νότια κατά πολλά χιλιόμετρα.
Τα χελιδόνια όμως προορίζονται για
συγκεκριμένο δρομολόγιο ως προς την
έκταση και τον χρόνο.
Άλλα χάνουν τη ζωή τους κατά τη
διάρκεια του ταξιδιού από ξαφνικά
ακραία καιρικά φαινόμενα
Άλλα πεθαίνουν περνώντας πάνω από
την Αφρική. Στο δρόμο χάνουν τις
δυνάμεις τους αφού το ταξίδι τους είναι
απέραντο πια. Τα χιλιόμετρα που
προστίθενται στο δρόμο τους συνεχώς τα
καταδικάζουν εις θάνατο στη μέση τη
καυτής ερήμου.

Το ταχυδρομικό περιστέρι






Το ταχυδρομικό περιστέρι ανέκαθεν
προκαλούσε εντύπωση στον άνθρωπο για την
ικανότητα πλοήγησης του. Υπάρχουν δύο
υποθέσεις για την εσωτερική πυξίδα του
περιστεριού: η οσφρητική και η μαγνητική.
Το περιστέρι θυμάται από ποια κατεύθυνση
έρχεται κάθε μυρωδιά και καταφέρνει να
οργανώσει τις μνήμες αυτές φτιάχνοντας στο
μυαλό του ένα είδος χάρτη. Όταν λοιπόν βρεθεί
σε κάποιο καινούργιο μέρος, χρησιμοποιεί
αυτόν τον οσφρητικό χάρτη για να καταλάβει
που βρίσκεται και ύστερα με πυξίδα τον ήλιο,
επιστρέφει στον τόπο του.
Σύμφωνα με τους υποστηρικτές της μαγνητικής
υπόθεσης οι σχηματισμοί των δυναμικών
γραμμών του μαγνητικού πεδίου της γής
μπορούν να βοηθήσουν ένα ζώο να
χαρτογραφήσει το χώρο – αρκεί το ζώο να
αισθάνεται το πεδίο αυτό.

Αρκτική στέρνα. Η μεγαλύτερη
μετανάστευση οποιουδήποτε ζώου.




Το πτηνό που διανύει τις
μεγαλύτερες αποστάσεις είναι
η αρκτική στέρνα η οποία
κάθε χρόνο καλύπτει μία
απόσταση 36000 χλμ. σ’ ένα
κυκλικό ταξίδι από την
Αρκτική στην Ανταρκτική!
Το μεταναστευτικό αυτό πουλί
βλέπει δύο καλοκαίρια κάθε
χρόνο καθώς μεταναστεύει
από τους χώρους
αναπαραγωγής του στο
βόρειο ημισφαίριο στους
ωκεανούς γύρω από την
Ανταρκτική. Αυτό το ταξίδι
αποτελεί και τη μεγαλύτερη
μετανάστευση οποιουδήποτε
ζώου η πτηνού σ’ όλο τον
κόσμο.

Αρκτική στέρνα. Ταξίδι 800 000 χλμ. που
ισοδυναμεί από τη γή στη σελήνη και πίσω!




Η αρκτική στέρνα πετάει αλλά και
διασχίζει τον αέρα, εκτελώντας όλα
του καθήκοντα πάνω στον αέρα.
Κατά τη διάρκεια της ζωής της η
αρκτική στέρνα ταξιδεύει περίπου
800 000 χλμ. που αντιστοιχεί με το
ταξίδι από τη γή στη σελήνη και
πίσω!(http://en.wikipedia.org/wiki/A
rctic_Tern. Retrieved 27/11/2009).
Επιστήμονες πέρασαν αναγνωριστικό
δαχτυλίδι σε νεογέννητη αρκτική
στέρνα στη Βρετανία το καλοκαίρι.
Το πουλί έφθασε στην Αυστραλία,
ένα θαλάσσιο ταξίδι 22,000 χλμ.
μόλις σε τρείς μήνες από το το
ξεπέταγμα του! Μία άλλη αρκτική
στέρνα ταξίδεψε από τον Καναδά
στην Νότια Αφρική σε τέσσερεις
μήνες!

Ανεξήγητο φαινόμενο
ο προσανατολισμός




Αξιοθαύμαστη είναι
επίσης η ευκολία με την
οποία οι πρωτόγονοι
λαοί ακολουθούν το
σωστό δρόμο μέσα σε
απέραντα δάση.
Το φαινόμενο του
προσανατολισμού
παραμένει ανεξήγητο.
Πρόκειται πιθανότατα
για μια συνδυασμένη
ενέργεια της μνήμης,
της όρασης, της
όσφρησης και της ακοής
(Εγκυκλοπαίδεια
Επιστήμη και Ζωή).

Μαγνητισμός και πυξίδα
Ο μαγνητισμός στην Κίνα είναι γνωστός από τον 4ο π.χ.
αιώνα. Αν και η πυξίδα ως συσκευή που δείχνει πάντα το
μαγνητικό πόλο της Γής κατασκευάστηκε από τον 1ο
αιώνα κατά τη δυναστεία των Han , (επάνω πυξίδα του 1ου
π.χ. αιώνα όπου το μαγνητικό κουτάλι αιωρούνταν στη μέση της
βάσης σχεδόν μαγικά) η χρήση της περιορίσθηκε σε

θρησκευτικής σημασίας τελετουργικά. Η πυξίδα ως
όργανο πλοήγησης χρησιμοποιήθηκε σχεδόν 1000 χρόνια
αργότερα στη διάρκεια της δυναστείας των Tsan. Σε
ιστορικά κείμενα το 1055 αναφέρεται η χρήση της στα
πλοία με νέα μορφή που περιλαμβάνει βελόνα που
επιπλέει σε κλειστό δοχείο νερού. Μέχρι τότε είχε
υπολογισθεί και η απόσταση μεταξύ μαγνητικού και
πραγματικού πόλου της Γής και ο τρόπος διόρθωσης κατά
τη ναυσιπλοία Αντίθετα με άλλες κινεζικές εφευρέσεις, η
πυξίδα έφτασε πρώτα στην Ευρώπη μέσω θαλάσσης και
κατόπιν στους Άραβες δίνοντας σημαντικό πλεονέκτημα
στους Χριστιανικούς λαούς κατά τις σταυροφορίες.

Διάσχιση ενός τεραστίου υδάτινου χάσματος 3200 χλμ για την
κατάκτηση της Νέας Ζηλανδίας από τους Πολυνήσιους!










Μολονότι οι Πολυνήσιοι δεν διέθεταν πυξίδες ούτε
γραφή ή μεταλλικά εργαλεία, ήταν δεξιοτέχνες της
ναυσιπλοϊας και της τεχνολογίας των μονόξυλων
(Diamond, 2006).
Κατάφεραν μέχρι το 1200 πΧ να επεκταθούν
περίπου 1600 χλμ. πάνω από τους ανοιχτούς
ωκεανούς και να φτάσουν στα νησιά Φίτζι, Σαμόα
και Τόγκα.
«Γύρω στα 1200 μ.Χ. (δηλαδή έπειτα από 2400
χρόνια) οι Πολυνήσιοι είχαν πια φτάσει σε κάθε
κατοικήσιμο κομμάτι γης μέσα στο πελώριο υδάτινο
τρίγωνο στον ωκεανό το οποίο έχει ως κορυφές τη
Χαβάη, τη Ν Ζηλανδία και το νησί του Πάσχα.
Το βασικό ερώτημα που απασχόλησε τον Ολλανδό
εξερευνητή Jacob Roggereen ο οποίος εντόπισε το
νησί του Πάσχα το 1722 ήταν «πώς μπόρεσε μια
ομάδα αποικιστών μαζί με τη σοδειά τους, τα
κοτόπουλά τους και το πόσιμο νερό τους να
επιβιώσει σε ένα θαλάσσιο ταξίδι 2 ½ βδομάδων με
τέτοια εύθραυστα και κακοφτιαγμένα μονόξυλα;»
(Diamond, 2006, σ. 112).
«Οι Πολυνήσιοι ήξεραν πώς να προβλέπουν την
ύπαρξη ενός νησιού πολύ πριν αντικρύσουν την
ξηρά χάρη στα σμήνη θαλάσσιων πουλιών που
φωλιάζουν εκεί και πετούν σε ακτίνα 160 χλμ προς
αναζήτηση τροφής». Κατάφεραν να διασχίσουν ένα
τεράστιο υδάτινο χάσμα 3200 χλμ για την
κατάκτηση της Νέας Ζηλανδίας.

Προσανατολισμός στη θάλασσα

Ο χάρτης πρέπει να είναι διαθέσιμος ανά πάσα στιγμή πάνω στο σκάφος. Στη θάλασσα τα πράγματα δυσκολεύουν όταν
υπάρχει ένας λαβύρινθος από νησιά και κανάλια. Πάντα ενημερωνόμαστε από τον χάρτη όταν πηγαίνουμε σε νέες περιοχές.
Στη θάλασσα πρέπει να λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη τον άνεμο καθώς και τα θαλάσσια ρεύματα τα οποία μπορούν να
ανατρέψουν εύκολα τους υπολογισμούς μας. Όσο μικραίνει το εμβαδόν ενός νησιού τόσο πιο δύσκολος καθίσταται ο
προσανατολισμός. Πάντα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη την απόκλιση του μαγνητικού βορρά από τον αληθή βορρά αλλά
ευτυχώς οι ναυτικοί χάρτες μας βοηθάνε πολύ σ’ αυτό.

Η ναυτική μαγνητική πυξίδα
Η ναυτική μαγνητική πυξίδα είναι το πιο
σημαντικό όργανο του πλοηγού και μας δείχνει
πάντοτε την κατεύθυνση του μαγνητικού Βορρά
εκτός από τις πολικές περιοχές όπου κανένα
είδος μαγνητικής πυξίδας δεν μπορεί να
λειτουργήσει. Η πυξίδα αποτελείται από ένα
ανεμολόγιο στο οποίο αναγράφονται οι μοίρες.
Το
ανεμολόγιο
κατευθύνεται
από
δύο
παράλληλους
μαγνήτες
οι
οποίο
είναι
τοποθετημένοι κάτω από αυτό. Το ανεμολόγιο
και οι μαγνήτες καλύπτονται από μία σφαίρα,
της οποίας το πάνω μέρος είναι γυάλινο για να
φαίνεται το ανεμολόγιο ενώ το κάτω μέρος είναι
γεμάτο από ένα ειδικό υγρό που δεν πήζει και το
οποίο περιορίζει τις απότομες κινήσεις του
ανεμολογίου ενώ παράλληλα ελαττώνει το
βάρος του ανεμολογίου και των μαγνητών έτσι
ώστε να περιορίζεται η τριβή. Η πυξίδα είναι
στερεωμένη στη πυξιδοθήκη με ένα σύστημα
δακτυλίων
διπλής
άρτησης,
το
λεγόμενο
καρδάνιο σύστημα, ώστε να μπορεί να διατηρεί
όσο το δυνατόν περισσότερο, την οριζόντια
θέση της πάνω στο σκάφος.

Παράνομη
μετανάστευση
αλλοδαπών


Ο ορειβάτης μπορεί ενδεχομένως να
κατηφορίσει από την κορυφή
Γκόλιο για Ασημοχώρι. Φθάνοντας
κοντά σε μία βλάχικη στάνη θα
αντικρύσει με δέος το μνήμα μιας
νεαρής Αλβανής που πάγωσε στα
χιόνια όταν το 1994 προσπάθησε να
περάσει τα σύνορα μέσα στο
καταχείμωνο προς αναζήτηση
καλύτερης τύχης. Ήταν μία από τις
χιλιάδες Αλβανίδες που πέρασαν τα
σύνορα. Το πρόβλημα της πορνείας
και εμπορίας γυναικών από τις
χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και
ιδιαίτερα των Βαλκανικών χωρών
προς την Ελλάδα είναι ιδιαίτερα
έντονο. Την τελευταία
δεκαπενταετία η Ελλάδα αποτελεί
μία σημαντική χώρα προορισμού για
γυναίκες και παιδιά με σκοπό την
σεξουαλική εκμετάλλευση (EmkePoulopoulos, 2003). Όπως
χαρακτηριστικά αναφέρει η EmkePoulopoulos (2003, σ. 276) εκτός
από τις υποτιθέμενες καλλιτέχνιδες
«υπάρχουν επίσης πόρνες οι οποίες
παράνομα διαμένουν στην Ελλάδα
και που είτε πέρασαν τα σύνορα
μυστικά είτε εισήλθαν στη χώρα
νόμιμα σαν τουρίστριες αλλά στη
συνέχεια παρέμειναν στην Ελλάδα
παράνομα».Το έτος 1997 οι
εξαναγκασθείσες στην πορνεία
Αλβανίδες ήταν 4400.

ΚάμενικΓράμμος


«Από τους Χιονάδες ωραιότατο
αλλά ξεχασμένο μονοπάτι οδηγεί
προς τον αυχένα της
κορυφογραμμής. Σε 3 ώρες είμαστε
ξανά πάνω στο Γκόλιο κομβικό
σημείο για την παραπέρα πορεία
μας. Από το Γκόλιο ήρεμο μονοπάτι
οδηγεί στην κορυφή Στενό σε
περίπου 45’. Νέα αμπριά και νέα
φυλάκια μας περιμένουν εκεί όπου
ελάχιστοι ορειβάτες έχουν
επισκεφθεί. Η θέα από την κορυφή
Στενό είναι εκπληκτική προς την
κοιλάδα του Σαραντάπορου, του
Γοργοπόταμου και των κορυφών
του Σμόλικα και των Αρενών. Το
μονοπάτι κατηφορίζει κανονικά
δεξιά από την κορυφή Τούμπα προς
Πυρσόγιαννη. Εμείς πρέπει να
κάνουμε στροφή 180 μοιρών
προκειμένου να βρούμε το μονοπάτι
που οδηγεί στον χωματόδρομο για
Αμάραντο. Η υπομονή μας να
ψάξουμε για το μονοπάτι
εξαντλείται, μπαίνουμε βαθιά μέσα
σ’ ένα δάσος από οξιές. και τελικά
βγαίνουμε στον δασικό δρόμο
Πυρσόγιαννης-Αμάραντου κάπως
άκομψα. Φθάνουμε τελικά στα
Λουτρά Αμάραντου μετά από 9-10
ώρες με πλήρη φόρτο στο σακίδιο».

Έλλειψη προσανατολισμού λόγω πανικού








Λίγα λεπτά αφότου 19 Αθηναίοι ορειβάτες έφτασαν στην κορυφή του Ερύμανθου στις 13 Μαιου 2001 και
ενώ είχε αρχίσει να ξεσπά καταιγίδα, χτυπήθηκαν από δύο κεραυνούς.
Μία κοπέλλα να σκοτωθεί επιτόπου, μία να χαροπαλεύει και άλλοι επτά να τραυματισθούν.
Μετά τους κεραυνούς οι περισσότεροι ορειβάτες πάνω στον πανικό τους άρχισαν να τρέχουν προς τα κάτω
για να απομακρυνθούν από την κορυφή. Ένας από τους ορειβάτες, στην προσπάθειά του να φύγει, έχασε τον
προσανατολισμό του, βγήκε από τα χαρτογραφημένα μονοπάτια και χάθηκε τρέχοντας μέσα στο δάσος.
Σύντομα βρέθηκε να περιπλανιέται στο δάσος, σε εξαιρετικά δύσβατη περιοχή και πολύ μακριά από τους
υπόλοιπους ορειβάτες της ομάδας του. Η περιοχή που είχε κινηθεί ο ορειβάτης ήταν εξαιρετικά δύσβατη ενώ
η ομίχλη και η συνεχής βροχή δεν επέτρεπε στα σωστικά συνεργεία να κινηθούν γρήγορα.
Τέσσερις ώρες δηλαδή μετά την τραγωδία, ο ορειβάτης βρέθηκε σε σημείο που το κινητό του τηλέφωνο είχε
«σήμα». Επικοινώνησε τότε με την Πυροσβεστική Υπηρεσία στην Πάτρα, αλλά δεν κατάφερε να περιγράψει
που βρισκόταν. Έτσι, το βράδυ της Κυριακής και ενώ οι ώρες κυλούσαν δραματικά για τον 30χρονο άνδρα
μέσα στο δάσος, τα σωστικά συνεργεία επικοινώνησαν με το τεχνικό τμήμα της Cosmote, και ζητήθηκε να
εντοπιστεί από ποια «κυψέλη» είχε γίνει το τελευταίο τηλεφώνημα του ορειβάτη. Η Cocmote απάντησε πως
το τηλεφώνημα προερχόταν από τη νοτιοδυτική πλευρά του Ερύμανθου, όπου έχει κάλυψη η εταιρία και όχι
από τη βορειοανατολική που θα ήταν η «λογική» πορεία του ορειβάτη και όπου γίνονταν οι έρευνες. Στις
εντεκάμισι το πρωί ο ορειβάτης τηλεφώνησε για μία ακόμη φορά στην Πυροσβεστική. Οι πυροσβέστες
ζήτησαν και πάλι από την Cosmote να επιβεβαιώσει ότι η κλήση είχε γίνει αφενός από το κινητό του
ορειβάτη και αφετέρου το σημείο από το οποίο έγινε το τηλεφώνημα. Η εταιρεία επιβεβαίωσε τον αριθμό και
απάντησε και πάλι πως είχε γίνει από την νοτιοδυτική πλευρά του βουνού, όπου υπάρχει κάλυψη. Έτσι, οι
διασώστες επικοινώνησαν στη συνέχεια με τον ορειβάτη, ο οποίος περιέγραψε όπως μπορούσε το σημείο στο
οποίο βρισκόταν. Από τα όσα μπόρεσε να περιγράψει, τα σωστικά συνεργεία κατάφεραν τελικά να τον
εντοπίσουν 30 χλμ από τον Ώλενο, νοτιοδυτικά».
Ο Μηνάς Σακιώτης έμεινε επί 15 ώρες καθηλωμένος κάτω από ένα βράχο, σε υψόμετρο 2000. «Δεν
μπορούσα να κάνω ούτε ένα βήμα», ανέφερε εξαντλημένος ο 30χρονος ορειβάτης, ο οποίος εντοπίστηκε σε
δύσβατη περιοχή του Ερύμανθου. «Όταν χτύπησε το τηλέφωνο απόγευμα, είδα τον ήλιο που έδυε και τους
είπα ότι βρισκόμουν κάπου δυτικά και πως στο βάθος φαινόταν κάποιο χωριό». Ο ορειβάτης, χτυπημένος
από τον κεραυνό στο πόδι, χάθηκε από την ομάδα δίχως να ξέρει που πηγαίνει. Πολλές φορές κινδύνευσε να
πέσει σε βράχους, αλλά κατάφερε να φθάσει κοντά σε μια ρεματιά. Η Cocmote με τη βάση δεδομένων και
τον ψηφιακό χάρτη που έχει στην διάθεσή της εντόπισε την χαράδρα όπου βρίσκονταν ο ορειβάτης και
οδήγησαν στην περιοχή τις ομάδες διάσωσης.

Συντεταγμέ
νες και GPS


Ο Βρετανός εξερευνητής
Πέν Χάντοου 41 ετών κατ’
επανάληψη χρειάσθηκε
να κολυμπήσει στα
παγωμένα νερά
σέρνοντας πίσω του το
έλκηθρο του με τα εφόδια
του που ζύγιζε 148 κιλά.
Όταν είδε μπροστά του
φρέσκα ίχνη ανθρώπων
σε απόσταση 120 χλμ.
από τον Πόλο δεν πίστευε
στα μάτια του. Τα ίχνη
ήταν δικά του και είχε
κάνει κύκλους επειδή
πρόσκαιρα έχασε τον
προσανατολισμό του.
Ευτυχώς είχε πάνω του
συσκευή GPS. Και η
ομάδα υποστήριξης του
έστελνε κανονικά τις
συντεταγμένες. Σε κάποια
άλλη στιγμή έσπασε ο
πάγος και κολύμπησε στο
νερό. Έχασε όμως το ένα
του σκί. Έτσι
υποχρεώθηκε να
συνεχίσει το υπόλοιπο
ταξίδι του περπατώντας
αντί να γλυστρά.

Έλλειψη προσανατολισμού λόγω χιονοθύελλας.


Πατέρας με τέσσερα ανήλικα παιδιά απεφάσισε να ανεβεί στον Μύτικα του
Ολύμπου χωρίς να υπολογίσει την επερχόμενη κακοκαιρία. Έπεσαν σε
χιονοθύελλα και διανυκτέρευσαν υπό ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες, που
έφταναν και τους -6 C με μοναδική προστασία τα σακίδιά τους τα οποία
αναγκάσθηκαν να κάψουν για να ζεσταθούν. Προηγουμένως έχασαν τον
προσανατολισμό τους στην προσπάθειά τους να ανέβουν στο οροπέδιο των
Μουσών σε ύψος 2.700 μ. «Ήταν αδύνατο, δεν βλέπαμε τίποτα μπροστά μας, είχε
ομίχλη, χάθηκαν τα σημάδια» είπε ο 40χρονος πατέρας. Μέσα σε χιονοθύελλα
είναι εύκολο να χάσει κανείς το μονοπάτι (14 Μαίου 2001).

Dhaulagiri 8.167m., Ιμαλάϊα,
Οκτώβρης 1998.




Ο Μπάμπης Τσουπράς προχώρησε μόνος του
προς την κατάκτηση της κορυφής ενώ ο
συνορειβάτης του Π. Κοτρονάρος απεφάσισε
κάποια στιγμή να υποχωρίσει γιατί ένοιωσε ότι
δεν γίνεται να επιβιώσει.
Ο συνορειβάτης του Γιάννης Θεοχαρόπουλος
(1999, σ. 17-22) αναφέρει χαρακτηριστικά:
«Ο Τσουπράς προχωρεί μονάχος του, εξάλλου
ήξερε καλά ότι οποιοσδήποτε πάνω από τα
7500μ. είναι μοναχός του. Μια γιαπωνέζικη
αποστολή τον βλέπει με το τηλεσκόπιο λίγο
κάτω από την κορυφή. Κανείς πια δεν τον
ξαναβλέπει. Ήξερε ότι ο καιρός χαλάει κάθε
απόγευμα στο βουνό. Όμως ήξερε ότι κάθε
βράδυ φτιάχνει, τον είχε παρακολουθήσει
αρκετό καιρό. Ξεκίνησε αργά και ήξερε ότι θα
είναι μοναχός του καθώς και ότι θα τον πιάσει
η απογευματινή καταιγίδα. Ξέσπασε όμως
απρόβλεπτη κακοκαιρία που κράτησε τρείς
ημέρες. Ήταν αδύνατο να επιβιώσει
οποιοσδήποτε από αυτήν χωρίς τροφή, νερό
και κατάλυμα στα 8000μ».

Ο Μπάμπης Τσουπράς xάθηκε σ’ένα
μέρος φονικό, άγριο, αφιλόξενο.


«Ο θάνατος δεν του επέτρεψε να
παίζει άλλο μαζί του. Ο θάνατος
μπορούσε να νικήσει μόνο τον
Μπάμπη δεν μπορούσε να τον
φοβίσει. Ο Μπάμπης πέρασε τη
διαχωριστική γραμμή. Πήγε πέρα
από τα όρια. Σίγουρα δεν σκόπευε
να πεθάνει. Χάθηκε σένα μέρος
φονικό, άγριο, αφιλόξενο, με
άστατες καιρικές συνθήκες,
ισχυρούς ανέμους και χαμηλές
θερμοκρασίες, όπως θα το
χαρακτήριζε οποιοσδήποτε απλός
άνθρωπος. Η διαχωριστική γραμμή
μεταξύ της επιτυχίας και της
αποτυχίας, του πραγματικού κα του
ακατόρθωτου, της λογικής και του
ρίσκου, της ζωής και του θανάτου
είναι μερικές φορές πολύ λεπτή
σχεδόν αόρατη».

Προσανατολισμός
στη θάλασσα


Ο ναυτικός χάρτης είναι
ένα ορθογώνιο
παραλληλόγραμμο όπου
στις δύο οριζόντιες
πλευρές του δηλαδή πάνω
και κάτω , αναγράφονται
τα γεωγραφικά μήκη ενώ
στη δεξιά και αριστερή
πλευρά του αναγράφονται
τα γεωγραφικά πλάτη.
Όταν μετράμε αποστάσεις
στο ναυτικό χάρτη
χρησιμοποιούμε πάντοτε
την κλίμακα πλάτους. Ένα
ναυτικό μίλι (1852μ.)
ισούται με ένα πρώτο
λεπτό της μοίρας (1’) και
κάθε μοίρα διαιρείται σε
60’ (πρώτα λεπτά).
Δηλαδή 1ο (μοίρα)
ισούται με 60 ναυτικά
μίλια.

Κορυφή Φουρκούλα
Αγράφων μεταξύ Κουκουρούντζου και
Πλάκας πάνω από το
χωριό Άγραφα

Ας υποθέσουμε ότι έχουμε ένα χάρτη της κλίμακας 1:25.000. Το ένα εκατοστό στον χάρτη
αντιστοιχεί με 250 μέτρα πάνω στο έδαφος. Το ένα χιλιοστό στο χάρτη αντιστοιχεί με 25 μέτρα
πάνω στο έδαφος. Αν δύο σημεία στον χάρτη έχουν μεταξύ τους απόσταση 8,7 εκατοστά, η
τοπογραφική απόσταση θα είναι 8,7Χ250=2.175 μέτρα. Αντιστρόφως ανάλογα αν στην
πραγματικότητα, δύο σημεία έχουν μεταξύ τους απόσταση 3.650 μέτρα, στον χάρτη η απόσταση
αυτή θα είναι 3650 / 250=14,6 εκατοστά.

Χάρτες
Σε αντίθεση με τους χάρτες της κλίμακας
1:15.000 η 1:10.000 που
χρησιμοποιούνται στο orientieering,
στους ανώμαλους δρόμους πάνω σε
βραχώδεις λόφους και σε ορεινούς
μαραθώνιους του εξωτερικού,
χρησιμοποιούνται χάρτες της κλίμακας
1:50.000, 1:40.000 ή 1:25.000. Οι
χάρτες αυτοί όπως υπάρχουν στη
Βρετανία εμφανίζουν κάποιες μικρές
διαφορές μεταξύ τους. Σε σύγκριση με
τους χάρτες της κλίμακας 1:25.000, οι
οποίοι εμφανίζουν περισσότερες
λεπτομέρειες μιας μικρής περιοχής, οι
χάρτες κλίμακας 1:50.000 δεν δείχνουν
τα ερείπια, τους ξύλινους ή πέτρινους
φράχτες, τους διεσπαρμένους
ογκόλιθους, τα έλη, τις αντιπυρικές
λωρίδες, τα σημεία εκείνα όπου
υπάρχουν σύνεργα ορεινής διάσωσης.
Τέλος, σε σύγκριση με τους χάρτες
1:15.000, οι χάρτες 1:50.000 δεν
δείχνουν μοναχικούς ογκόλιθους,
σωρούς από πέτρες, τα διακεκομμένα
μονοπάτια, κ.α. Οι χάρτες
προσανατολισμού είναι πολύ πιό
λεπτομερείς από τους τοπογραφικούς
χάρτες. Τέλος, τα τελευταία χρόνια
άρχισαν να εκδίδονται διάφοροι
έγχρωμοι χάρτες της κλίμακας 1:25.000
και 1:40.000 από διάφορες εταιρείες.

Μέτρηση βηματισμού με διπλό
βηματισμό ανά 100 μέτρα.














Περπάτημα σε επίπεδο έδαφος
56 διασκελισμοί
Γρήγορο τρέξιμο σε επίπεδο
έδαφος 32-36
Σταθερό τρέξιμο σε επίπεδο
έδαφος 36-40
Τρέξιμο σε ανηφόρα 40-50
Τρέξιμο σε ανώμαλο έδαφος 3545
Τρέξιμο σε ανηφόρα σε ανώμαλο
έδαφος 45-55
Προς Κορυφή
Κουρούνα στα Άγραφα.
Περπάτημα σε ανηφόρα σε
ανώμαλο έδαφος 58

Γωνία κατεύθυνσης μαγνητική
απόκλιση και μαγνητικός Βορράς






Γωνία κατεύθυνσης είναι η γωνία που
σχηματίζεται μεταξύ της κατεύθυνσης του
Βορρά και της κατεύθυνσης της πορείας.
Η πορεία με πυξίδα απαιτεί τη
χρησιμοποίηση του αζιμούθιου, με άλλα
λόγια πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τη
μαγνητική απόκλιση. Για να πάρουμε ένα
αζιμούθιο πρέπει να προσθέσουμε τη
μαγνητική απόκλιση στη γωνία
κατεύθυνσης. Έστω 64ο+1ο32’=65ο32’.
Θα πρέπει να ξέρουμε ότι: όταν ο
μαγνητικός Βορράς βρίσκεται στα δυτικά
του Γεωγραφικού Βορρά, προσθέτουμε τη
μαγνητική απόκλιση στη γωνία
κατεύθυνσης. Αντίθετα, όταν ο Μαγνητικός
Βορράς βρίσκεται στα ανατολικά του
Γεωγραφικού Βορρά αφαιρούμε την
απόκλιση από την γωνία κατεύθυνσης.

Διαφορά μεταξύ αληθινού
και μαγνητικού Βορρά










Η διαφορά μεταξύ πραγματικού και μαγνητικού βορρά ονομάζεται
απόκλιση και χαρακτηρίζεται θετική όταν ο μαγνητικός βορράς είναι
ανατολικά του αληθή βορρά ή αρνητική όταν ο μαγνητικός βορράς είναι
δυτικά του αληθή βορρά.
Η μαγνητική απόκλιση μεταβάλλεται διαρκώς και είναι διαφορετική από
τόπο σε τόπο. Στην Ελλάδα η απόκλιση είναι σχετικά μικρή αλλά βέβαια
αυτό δεν συμβαίνει στις περιοχές που βρίσκονται κοντά στους πόλους.
Η μαγνητική μάζα που έλκει την μαγνητική βελόνη της πυξίδας
ενεργοποιείται από μια διαρκή κυκλική κίνηση η οποία έχει σαν συνέπεια
να μεταβάλλει τη γωνία απόκλισης αυξάνοντας ή μειώνοντας την.
Η τιμή αυτής της ετήσιας μεταβολής ορίζεται με ακρίβεια πάνω στο
χάρτη για το έτος έκδοσης και επιτρέπει τον υπολογισμό της μαγνητικής
απόκλισης για το τρέχον έτος. Για παράδειγμα αν υποθέσουμε ότι το
2014 η απόκλιση είναι 2ο52’ και η ετήσια μείωση είναι 4’. το 2018, η
απόκλιση θα είναι: 2018-2014=4, 4’Χ4’=16’. Επομένως: 2ο52’16=2ο36’ το 2018 (την 1η Ιανουαρίου).
Όταν πρόκειται για πορεία με πυξίδα θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας
την μαγνητική απόκλιση. Πράγματι, είναι ανώφελο να θέτουμε στόχους
των οποίων η ακρίβεια είναι ήδη πολύ σχετική, πάνω σε μια λανθασμένη
γωνία, ακόμη κι αν η διαφορά με την μαγνητική πρόοδο της στιγμής
είναι ελάχιστη.

Προσανατολισμός με τον ήλιο


Τοποθετούμε το ρολόι
μας στο έδαφος με τον
δείκτη της ώρας
τοποθετημένο κατά
μήκος της σκιάς.
Τραβάμε το σημείο στη
μέση μεταξύ της 12ης
ώρας και της σκιάς. Η
γραμμή από το κέντρο
του ρολογιού προς το
σημείο αυτό μας
δείχνει την
κατεύθυνση νότια.

Η μέθοδος προσανατολισμού
με τον στημένο χάρτη.






Σ’ αυτήν την εναλλακτική μέθοδο επισυνάπτουμε την
ίδια την πυξίδα μόνιμα πάνω στο χάρτη. Κρατώντας τον
χάρτη περιστρέφουμε ολόκληρο το σώμα μας μέχρι που η
μαγνητική βελόνα να έρθει σε παράλληλη θέση με τις
γραμμές της κάρτας. Μ’ αυτόν τον τρόπο ο χάρτης είναι
τώρα στημένος έτσι ώστε να αντιστοιχεί με το περιβάλλον
του χώρου.
Τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από την μέθοδο
του στημένου χάρτη είναι τα ακόλουθα σύμφωνα με την
Tippett (1997): 1) η εύρεση του επόμενου σταθμού
ελέγχου είναι εύκολη και διαισθητική, δεν υπάρχει κανένα
μυστήριο με την πυξίδα για να μαθευτεί. 2) δεν υπάρχει
ανάγκη να λάβουμε υπόψη την μαγνητική απόκλιση – αυτή
έχει υπολογισθεί από την αρχή της πορείας όταν είχαμε
τοποθετήσει την πυξίδα πάνω στον χάρτη. 3) έχεις ένα χέρι
ελεύθερο για να δείξεις την κατεύθυνσή σου πάνω στον
χάρτη. 4) η μέθοδος είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για
αρχάριους.
Αυτή η μέθοδος του σημείου του χάρτη είναι καλύτερη
από την κλασσική μέθοδο εκτός εάν έχουμε να
προσανατολισθούμε σε μεγάλες αποστάσεις όποτε
χρειάζεται να «σπάσουμε» την διαδρομή σε μικρότερες
αποστάσεις.

Προσανατολισμός του
χάρτη χωρίς τη
βοήθεια πυξίδας




Ο προσανατολισμός
του χάρτη χωρίς
την πυξίδα γίνεται
με την τοποθέτηση
των αξόνων σε
συμφωνία με
γεωγραφικά σημεία
πάνω στο έδαφος.
Η πράξη αυτή δεν
απαιτεί απαραίτητα
να γνωρίζουμε το
σημείο στάσης μας,
αλλά σε περίπτωση
που χρειαστεί.

Πορεία με
πυξίδα






Διπλώστε τον χάρτη
και χρησιμοποιήστε την
μαγνητική βελόνη.
Περιστρέψτε την
πυξίδα σε οριζόντια
θέση με τρόπο ώστε να
φέρετε τη μαγνητική
βελόνη παράλληλα με
τo ‘Ν’ του Βορρά.
Προχωρήστε προς την
κατεύθυνση που
δείχνει το βέλος
κατεύθυνσης ή γραμμή
στόχευσης.

Καθορισμός της θέσης μας.






Ας υποθέσουμε ότι ο χάρτης είναι
προσανατολισμένος αλλά δεν ξέρετε
ακριβώς που βρίσκεστε.
Παρατηρείστε τα χαρακτηριστικά της
επανεύρεσης που σας επέτρεψαν να
προσανατολίσετε το χάρτη και
καθορίσετε κι άλλα τα οποία όλο και
πιο πολύ βρίσκονται κοντά στο μέρος
όπου βρίσκεστε.
Προχωρείστε από το πιο μακρινό στο
πιο κοντινό γεωγραφικό σημείο.
Κατόπιν, παρατηρείστε το έδαφος
τριγύρω σας μέχρι να μπορέσετε να
αναγνωρίσετε τις φόρμες του κάτω
από τα πόδια σας.
Αν έχετε ακόμη κάποια αμφιβολία,
διευθετείστε το πρόβλημα
προσεγγίζοντας το πιο κοντινό
αναγνωρισμένο χαρακτηριστικό
γεωγραφικό σημείο.

Χάρτης και πυξίδα σε
παράλληλη θέση.




Θέστε τις γραμμές
του πυθμένα της
πυξίδας παράλληλα
προς την άκρη του
χάρτη.
Γυρίστε το καντράν
της πυξίδας με
τρόπο ώστε να
φέρετε το σύμβολο
Ν του Βορρά του
καντράν στο άνω
μέρος του χάρτη.

Ο τριγωνισμός






Είναι η διαδικασία που μας
επιτρέπει να καθορίσουμε τη θέση
μας πάνω στο έδαφος σε
περίπτωση που λείπουν διακριτά
αντικείμενα και ευπροσδιόριστα
σημεία επανεύρεσης.
Βρείτε πάνω στο έδαφος
χαρακτηριστικά σημεία
επανεύρερσης τα οποία φαίνονται
πάνω στο χάρτη. Πάρτε το
αζιμούθιο αυτών των σημείων.
Στοχεύστε το σημείο με το βέλος
στόχευσης της πυξίδας. Γυρίστε το
καντράν με τρόπο ώστε να φέρετε
το Ν του Βορρά παράλληλα μέ το
μηδέν της υποδιαίρεσης απέναντι
από την μαγνητική βελόνη.
Τοποθετείστε την πυξίδα έναντι του
σημείου στόχευσης που φαίνεται
πάνω στο χάρτη. Περιστρέψτε την
πυξίδα με τρόπο ώστε να
τοποθετήσετε παράλληλα τις
γραμμές του πλαστικού πλαισίου
της πυξίδας με την άκρη του χάρτη
και χαράξτε με το μολύβι μια
γραμμή από το στοχευμμένο
σημείο ως αυτό που βρίσκεστε.

Εκπαιδευτική άσκηση
προσανατολισμού με τους
ορειβάτες του ΣΕΟ στον
Χολομώντα Χαλκιδικής

Ο ρόλος του GPS
είναι δευτερεύων και
όχι πρωταρχικός.




Το να χάσει το την επαφή του
με τους δορυφόρους, κατά τη
διάρκεια της διαδρομής και να
επανέλθει μετά από λίγη ώρα,
είναι συχνό φαινόμενο. Αυτό
οφείλεται σε διαφόρους
λόγους: 1) οι δορυφόροι
βρίσκονται σε κακή θέση
μετάδοσης, 2) μπήκαμε κάτω
από πυκνό δάσος, 3)
διασχίζουμε χαράδρα, 4) λόγω
σφοδρού ψύχους, 5) η κεραία
δεν βλέπει προς τον ουρανό.
Το GPS μας δίνει πιο σωστές
ενδείξεις ότων κινούμαστε με
μικρή η μεσαία ταχύτητα (510 χλμ. ) την ώρα. Σε πορεία
πάνω στο φρέσκο χιόνι όπου
η ταχύτητα μας είναι πολύ
αργή τα πράγματα
δυσκολεύουν πολύ όσον
αφορά τις ενδείξεις.

