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1.1 Εισαγωγή 
Είναι κοινά αποδεκτό ότι ζούμε σε ένα ευμετάβλητο και ασταθές φυσικό αλλά και σε 

ένα συνεχώς εξελισσόμενο τεχνολογικό περιβάλλον. Η παγκοσμιοποίηση, η αστυφιλία και η 
κλιματική αλλαγή έχουν μεγεθύνει υπέρμετρα τις αλληλεξαρτήσεις στον σύγχρονο κόσμο. 
Ήσσονος σημασίας καταστροφικά φαινόμενα μπορούν εύκολα να θεριεύσουν, να 
επεκταθούν, να διευρυνθούν αναφορικά με τις επιπτώσεις τους και τελικά να εξελιχθούν σε 
πολύπλευρη, πολυπαραγοντική κρίση. Οι κίνδυνοι, από τα απλά καθημερινά περιστατικά, 
μέχρι μια πλήρη συστημική κατάρρευση, απαιτούν συχνή επαναξιολόγηση, αναθεώρηση 
δεδομένων και την ολιστική προσέγγιση.  

Οι σοβαρές συνέπειες μικρών και μεγάλων καταστροφών απαιτούν όχι μόνο 
συλλογικές προσπάθειες και κυβερνητικές παρεμβάσεις, αλλά πρωτίστως την ανάπτυξη 
ικανοτήτων από κάθε μέλος του κοινωνικού συνόλου ώστε να καταστεί τελικά 
αποτελεσματική η αντιμετώπισή τους. Κάθε καταστροφή έχει αρνητικές συνέπειες όχι μόνο 
στο ανθρώπινο κεφάλαιο, αλλά επιβαρύνει εξίσου την τοπική και την εθνική οικονομία, 
συχνά δε, υπάρχουν επιπτώσεις και στο περιβάλλον. Η πολυπλοκότητα και η αβεβαιότητα, 
κυριαρχούν στην συγκαταστροφική περίοδο, ενώ οι κοινωνικό-οικονομικές επιπτώσεις που 
συμβαίνουν με τη μορφή domino, εξαιτίας φυσικών ή ανθρωπογενών καταστροφών, 
αποδεικνύουν ότι γεγονότα, φαινομενικά ασύνδετα, τελικά είναι αλληλένδετα. 

Σε αυτό το πλαίσιο, τόσο οι επίσημοι φορείς της Πολιτείας, όσο και ανεξάρτητοι 
εθελοντικοί οργανισμοί ή δομές που ασχολούνται με την Πολιτική Προστασία προτρέπουν 
τους πολίτες στην απόκτηση ενός Σακιδίου Εκτάκτων Αναγκών και ενός Κυτίου Βασικών 
Προμηθειών. Παράλληλα, για τα ίδια αντικείμενα, δεκάδες είναι οι προτάσεις, ιδέες και 
αντιλήψεις που συναντά κανείς σε μια διαδικτυακή περιήγηση, συχνά όμως είναι 
αποσπασματικές ή μονόπλευρες. Αναπόφευκτα επομένως, γίνεται επιτακτική η ανάγκη για 
μια διεισδυτική και καθολική θεώρηση αυτών των αντικειμένων από την οπτική της 
διαχείρισης και ανάλυσης ετερογενών καταστροφικών φαινομένων. 
 
1.2 Σκοπός – Κίνητρο 

Σκοπός επομένως του παρόντος πονήματος δεν είναι η στείρα παράθεση ειδών και 
κατηγοριών ή απλά μια κριτική ματιά στα ατομικά/οικογενειακά αντικείμενα ετοιμότητας, 
δηλαδή στο Σακίδιο Εκτάκτων Αναγκών και στο Κυτίο Βασικών Προμηθειών. Ο κεντρικός 
άξονας είναι μια ολοκληρωμένη και διερευνητική μελέτη που θα έχει ως πυρήνα αυτά τα 
χρήσιμα βοηθήματα, δηλαδή μια εργασία που θα βοηθήσει να αποσαφηνιστούν δυσδιάκριτες 
πλευρές του θέματος και θα διαλύσει το ομιχλώδες πολλές φορές πεδίο γύρω από την 
χρησιμότητά τους. Βασικός επομένως στόχος είναι μια εκτεταμένη εξέταση του 
σακιδίου/κυτίου, η κατανόηση της θέσης τους σε καταστροφικά μοντέλα, αλλά και η 
ανάλυση της σχέσης τους ως προς τη διαχείριση φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών.  

Ερέθισμα για αυτήν την εργασία στάθηκε η ελλιπής και θολή άποψη για αυτά τα 
αντικείμενα που διαπιστώθηκε ότι συχνά υπάρχει, ενώ η περιορισμένη επιστημονική 
βιβλιογραφία ώθησε τον γράφοντα σε περαιτέρω πιλοτική έρευνα για ανάδειξη κρίσιμων 
παραμέτρων. Επίσης, αν και υπάρχουν σαφείς ή και εκτεταμένες αναφορές για το σακίδιο και 
το κυτίο, σε διάφορα συγγράμματα, βιβλία ή άρθρα, αυτά πάντα εξετάζονται υπό το πρίσμα 
άλλων επιστημονικών πεδίων, ως τμήμα μόνο ενός εξεταζόμενου θέματος (π.χ. συγκεκριμένο 
είδος ή μορφή καταστροφής) και όχι σπάνια, με στρεβλό τρόπο. Βασικά, επομένως, αίτια 
ήταν, αφενός, η ανάγκη για μια εργασία με κέντρο το Σακίδιο Εκτάκτων Αναγκών και το 
Κυτίο Βασικών Προμηθειών που θα εξετάζει αυτοτελώς τη σχέση τους με άλλους 
παράγοντες και φαινόμενα, αφετέρου η ανυπαρξία ελληνικών δεδομένων με πλήμνη το 
Σακίδιο Εκτάκτων Αναγκών και το Κυτίο Βασικών Προμηθειών. Με άλλα λόγια, απουσίαζε 
μια ανεξάρτητη οπτική που θα εστίαζε και θα ερευνούσε τη σχέση αυτών των αντικειμένων 
με την ελληνική πραγματικότητα. 
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1.3 Δομή της εργασίας 
 Εκτός λοιπόν από μια συνοπτική βιβλιογραφική ανασκόπηση και εξέταση της σχέσης 
του Σακιδίου Εκτάκτων Αναγκών και του Κυτίου Βασικών Προμηθειών με τις καταστροφές, 
η παρούσα εργασία πραγματεύεται και μια ερευνητική μελέτη προσπαθώντας στο τέλος να 
εξάγει χρήσιμα συμπεράσματα. 

Στην αρχή της εργασίας γίνεται μια προσπάθεια να αποσαφηνιστούν κάποιες γενικές 
έννοιες που θα χρησιμοποιηθούν ευρέως στα επόμενα κεφάλαια, αλλά και ειδικοί όροι και 
ορολογία που θα βοηθήσουν στην κατανόηση των κειμένων. Ακολουθεί μια περιεκτική 
βιβλιογραφική ανασκόπηση, καθώς και μια ιστορική αναδρομή που περιλαμβάνει εξελικτικά 
στοιχεία του Σακιδίου Εκτάκτων Αναγκών και του Κυτίου Βασικών Προμηθειών, τις 
επιρροές που έχον δεχθεί και τη σύνδεση  με τη σημερινή εποχή. 

Στο επόμενο Κεφάλαιο γίνεται αναφορά σε κινδύνους, καταστροφές και κρίσεις, 
εξετάζεται η συσχέτιση του Σακιδίου Εκτάκτων Αναγκών και του Κυτίου Βασικών 
Προμηθειών με αυτές, διερευνάται η χρησιμότητά τους, αλλά και η θέση τους σε 
καταστροφικοδυναμικά μοντέλα. 

Ακολουθούν πιο πρακτικά θέματα που αφορούν την επιλογή, τον τρόπο πλήρωσης και 
ανάρτησης ενός Σακιδίου Εκτάκτων Αναγκών, την περιγραφή των συλλογών υλικών (kit) 
που το συνθέτουν, καθώς και τον τρόπο επιλογής, πλήρωσης και τη δομή του Κυτίου 
Βασικών Προμηθειών. Επίσης, περιγράφονται διαφορά δυναμικά οργανωσιακά συστήματα 
και εναλλακτικές προσεγγίσεις που υπάρχουν και μπορούν να χρησιμοποιηθούν, ενώ 
εξετάζεται η εφαρμογή γενικών αρχών, κανόνων & πολυδύναμων μεθοδολογιών. Στο τέλος 
του κεφαλαίου παρατίθενται στοιχεία όπως κατάλογοι αναγκών, κατηγορίες ειδών, λίστες 
αντικειμένων, και πίνακες υλικών. 

Κατόπιν, εξετάζεται η σχέση του Σακιδίου Εκτάκτων Αναγκών και του Κυτίου 
Βασικών Προμηθειών με τον άνθρωπο ως οντότητα, δηλαδή παραμετροποιείται ο 
ανθρώπινος παράγοντας και πραγματοποιείται εστίαση σε θέματα όπως οι 
ψυχοσυναισθηματικές παράμετροι και οι ευάλωτες ή ειδικές κοινωνικές ομάδες πληθυσμού. 
Η μελέτη περίπτωσης που έπεται είναι διδακτική, ενώ η εξέταση περιπτώσεων και της θέσης 
του Σακίδιο Εκτάκτων Αναγκών και του Κυτίου Βασικών Προμηθειών, στον κόσμο και στην 
Ελλάδα, συνεισφέρει στην κατανόηση της οπτικής που υπάρχει για αυτά τα αντικείμενα. 

Στο ερευνητικό κομμάτι αρχικά περιγράφεται συνοπτικά το ερευνητικό πλαίσιο και το 
ερωτηματολόγιο, καθορίζεται η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε και ο τρόπος συλλογής 
δεδομένων. Μετά περιγράφονται και αναλύονται συνοπτικά τα συλλεχθέντα στοιχεία και 
τελικά καταγράφονται τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας. 

Τέλος, στον επίλογο επισημαίνονται τα γενικά συμπεράσματα και οι προβληματισμοί 
καθώς και πρακτικές ή ερευνητικές προτάσεις. 

Στα Παραρτήματα καταγράφονται το ερωτηματολόγιο της έρευνας, αναφορές σε 
βιβλιογραφικές ή άλλες πηγές, κατάλογος και πηγές εικόνων, διαγραμμάτων και 
γραφημάτων,  επιπλέον ενδιαφέροντα στοιχεία και λεπτομέρειες καθώς και πρακτικά θέματα 
για το Σακίδιο Εκτάκτων Αναγκών. 
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“Το να είσαι έτοιμος είναι η μισή νίκη”. 
Μιγκέλ Θερβάντες (Miguel de Cervantes Saavedra, 1547-1616) 
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2.1 Γενικές έννοιες – Ορισμοί 1 
Κρίση, Διαχείριση κρίσης (Crisis, Crisis Management): Κρίση είναι οποιοδήποτε έκτακτο 
«γεγονός ή σειρά γεγονότων», «πράξη», «φυσική ή τεχνητή ενέργεια» που απειλεί άμεσα ή 
δύναται να επηρεάσει αρνητικά, την οργάνωση, δομή και ευημερία του κοινωνικού συνόλου 
με αντίκτυπο σε τοπικό, εθνικό ή διεθνές επίπεδο με βραχυπρόθεσμα αλλά και 
μακροπρόθεσμα πολλές φορές, αποτελέσματα. Είναι μία γεμάτη ένταση, μη προβλεπόμενη  
κατάσταση, η οποία χαρακτηρίζεται από ανασφάλεια. Δηλώνει µια περίοδο έντονης 
δυσκολίας ή κινδύνου ή ένα οποιοδήποτε συμβάν που συνιστά µια ασταθή ή επικίνδυνη 
κατάσταση  ή αναμένεται να οδηγήσει σε μια τέτοια κατάσταση και παραπέμπει σε µια 
περίοδο δοκιμασίας ή σε συμβάν έκτακτης ανάγκης. 
Διαχείριση κρίσης είναι η συστηματική προσπάθεια για την αποφυγή κρίσεων, που ενδέχεται 
να εμφανιστούν σε μια χώρα, δομή ή οργανισμό, ή η προσπάθεια για την ενεργητική ή και 
διοικητική αντιμετώπιση κρίσεων που έχουν ήδη εμφανιστεί. Αποτελεί ένα σύγχρονο 
εργαλείο με κύριο στόχο την ανάλυση και διαχείριση των κινδύνων που αντιμετωπίζει μία 
χώρα, ένας οργανισμός, ή εν γένει, μια δομή και έχει άμεση σχέση με την κουλτούρα της 
ασφάλειας. Είναι, με άλλα λόγια, η αντίδραση, ένας τρόπος αντιμετώπισης μιας απειλής, που 
αποτελεί οιωνό πιθανής κρίσης και η συστηματική προσπάθεια για την πρόληψη και την 
αποτροπή της, που προκαλείται από απρόβλεπτα γεγονότα. Περιλαμβάνει συγκεκριμένο 
σχέδιο, οργάνωση, καθοδήγηση και έλεγχο κατά την σημαντική περίοδο ακριβώς πριν, κατά 
την διάρκεια και μετά από μία καταστροφή. 
 

 
 

Καταστροφή (Disaster): Ένα φαινόμενο ή γεγονός που έχει πολύ αρνητικά αποτελέσματα και 
συνεπάγεται πρόκληση πολύ μεγάλων φθορών ή αλλοιώσεων σε κάτι ή ακόμη και τον πλήρη 
αφανισμό του. Οι καταστροφές περιγράφονται συνήθως ως ο συνδυασμός δύο παραμέτρων: 
της έκθεσης σε µια απειλή σε υφιστάμενες συνθήκες τρωτότητας αλλά και της ανεπάρκειας 
ικανότητας ή των ελλιπών μέτρων για τη μείωση ή την αντιμετώπιση των ενδεχόμενων 
αρνητικών επιπτώσεων. Είναι μια σοβαρή διαταραχή της λειτουργίας μιας οντότητας που 
υπερβαίνει την ικανότητά της να την αντιμετωπίσει με ίδιους πόρους. Οι επιπτώσεις των 
καταστροφών περιλαμβάνουν απώλειες ζωής, τραυματισμούς, ασθένειες και άλλες αρνητικές 
συνέπειες στο ανθρώπινο κεφάλαιο, την πνευματική και κοινωνική ευγηρία, σε συνδυασµό 
µε απώλειες περιουσιών, αποθεμάτων, υπηρεσιών και παροχών, διακοπή της κοινωνικής και 
οικονομικής δραστηριότητας αλλά και περιβαλλοντική υποβάθμιση. Μια καταστροφή μπορεί 
να ενσωματωθεί στη βάση δεδομένων της UNISDR με (α) αναφορά για 10 τουλάχιστον 
θανάτους, (β) αναφορά για 100 τουλάχιστον πληττόμενους, (γ) κήρυξη κατάστασης έκτακτης 
ανάγκης από την υπεύθυνη εκάστοτε κυβέρνηση, και (δ) αίτημα της εθνικής κυβέρνησης για 
διεθνή βοήθεια. 

 
1 Οι ορισμοί έχουν αποδοθεί συνδυαστικά βάσει της  συνολικής Βιβλιογραφίας της συγκεκριμένης ενότητας. 
(Παράρτημα ΙΙ, σελ. 15-16) 
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Risk - Διακινδύνευση/Επικινδυνότητα (ή Κίνδυνος)*: 2Διακινδύνευση ορίζεται γενικότερα ως 
η αρνητική ή θετική επίδραση της αβεβαιότητας στην επίτευξη των στόχων. Ο όρος  αποδίδει 
συνδυαστικά την πιθανότητα εμφάνισης κινδύνου σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα αλλά 
και τη σοβαρότητα των συνεπειών του. Η Διακινδύνευση, κατ’ επέκταση, είναι συνάρτηση 
της βλάβης (συνδυασμός της πιθανότητας εμφάνισής της, της σοβαρότητας των συνεπειών 
της και της έκτασης των επιπτώσεών της) που μπορεί να προκληθεί από ένα αίτιο (hazard). 
Υπό διακινδύνευση στοιχείο ορίζεται κάθε στοιχείο που μπορεί να επηρεαστεί από ένα 
καταστροφικό γεγονός και για το οποίο πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα. Έχει επίσης 
ορισθεί και σαν οι περιβαλλοντικές, υλικές ή ανθρώπινες απώλειες που είναι πιθανόν να 
συμβούν σε καθορισμένη χρονική περίοδο, ως αποτέλεσμα του συνδυασμού κινδύνων, 
συνθηκών τρωτότητας και ανεπάρκειας ικανότητας ή λήψης κατάλληλων μέτρων για τη 
μείωση των δυνητικών αρνητικών συνεπειών. 
Ο όρος Επικινδυνότητα αναφέρεται στην πηγή κινδύνου, στο εγγενές χαρακτηριστικό της 
πηγής ή της κατάστασης κινδύνου και στην πιθανότητα που ενυπάρχει για πρόκληση βλάβης. 
Σχετίζεται με τα αποτελέσματα της έκθεσης στους διαφόρους κινδύνους και εκφράζει το 
ενδεχόμενο, την πιθανότητα εκδήλωσης ενός φαινομένου ή των αναμενόμενων απωλειών, 
καθώς και τις καταστροφικές συνέπειες που θα προκληθούν. Περιγράφεται και ως η 
διαδικασία αξιολόγησης της πιθανότητας και της σοβαρότητας μιας αρνητικής επίδρασης 
στον άνθρωπο ή το περιβάλλον που συμβαίνει μετά από έκθεση σε µια πηγή κινδύνου υπό 
συγκεκριμένες συνθήκες. Καθορίζεται από τον συνδυασμό των παραγόντων του κινδύνου, 
της έκθεσης και της τρωτότητας σε συγκεκριμένη περιοχή και ορισμένη χρονική περίοδο. 
Είναι δηλαδή συνάρτηση των κινδύνων στους οποίους εκτίθεται µια δομή και των τρωτών 
σημείων της, ενώ  τροποποιείται από το επίπεδο ετοιμότητας. 
Hazard - Κίνδυνος (ή Επικινδυνότητα)*: Ο κίνδυνος είναι η πηγή, η κατάσταση, ή το 
αίτιο/παράγοντας/συνθήκη που μπορεί να προκαλέσει βλάβη, ανεπιθύμητη συνέπεια, 
δυσμενείς επιπτώσεις, ή απώλεια. Ο κίνδυνος μπορεί να είναι πηγή διακινδύνευσης.  
 Είναι το ενδεχόμενο (η πιθανότητα) τραυματισμών, βλαβών ή εν γένει απωλειών, δηλαδή οι 
πιθανότητες εκδήλωσης ενός εν δυνάμει επιβλαβούς φαινόμενου και οι συνέπειες των 
δυσμενών γεγονότων από αυτό. Είναι δηλαδή ένα απειλητικό φαινόμενο, µια απειλητική 
ουσία, μια ανθρώπινη δραστηριότητα ή κατάσταση που δύναται να έχει επιπτώσεις στην 
ανθρώπινη υγεία, να προκαλέσει τραυματισμούς, πιθανόν δε και απώλειες ζωών, ή ζημιές 
στις περιουσίες, απώλειες στα μέσα διαβίωσης και στις υπηρεσίες, κοινωνική και οικονομική 
απορρύθμιση, ή/και περιβαλλοντικές βλάβες. Σχετίζεται µε το μέγεθος, τη διάρκεια και τον 
χρόνο του απειλητικού συμβάντος. Χαρακτηρίζεται από τη θέση, την ένταση και την 
αντίστοιχη πιθανότητα εκδήλωσης ενός φαινομένου ή/και διεργασίας και εμπεριέχει το 
στοιχείο της αβεβαιότητας. Είναι δηλαδή η επισφάλεια που μπορεί να προκαλέσει βλάβες ή 
το ενδεχόμενο να συμβεί ένα δυσάρεστο περιστατικό σε συγκεκριμένη περιοχή και ορισμένη 
χρονική περίοδο. Η προέλευσή τους μπορεί να είναι φυσική, κοινωνική, περιβαλλοντική, 
τεχνολογική, ή συνδυασμός αυτών και προκαλούνται από µια τεράστια ποικιλία πηγών και 
διαδικασιών, που σε ορισμένες περιπτώσεις αλληλεπιδρούν (Φυσικοί, Τεχνολογικοί και 
Φυσικο-Τεχνολογικοί κίνδυνοι).  

Risk = Hazard Χ Vulnerability / Level of Preparedness  
Risk = Hazard Χ Exposure Χ Vulnerability 
Risk = Hazard Χ Vulnerability 
Risk = Likelihood of Occurrence X Seriousness if incident 
Risk = Probability X Impact 
Risk = Frequency X Consequence 
Disaster risk = (Vulnerability X Hazard) / Capacity 

 
(*) Αναφέρεται πρώτα ο ξενόγλωσσος όρος καθώς έχει παρατηρηθεί σύγχυση στην μετάφραση των 
συγκεκριμένων όρων (Risk, Hazard). 
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Εικόνα 2.1. Παραστατικό σχέδιο από το γίνεται αντιληπτή η διαφορά μεταξύ Κινδύνου και Διακινδύνευσης. 
 
Έκθεση (Exposure): Είναι η συνολική αξία των εν κινδύνω στοιχείων. Εκφράζεται µε τον 
συνολικό αριθμό των ανθρώπων, την αξία των περιουσιών, των υποδομών και άλλων 
στοιχείων που υπάρχει πιθανότητα να επηρεαστούν από επικινδυνότητες και άρα υπόκεινται 
στο ενδεχόμενο βλαβών ή απωλειών. Η έκθεση είναι συνάρτηση της γεωγραφικής / φυσικής 
θέσης των στοιχείων ενός συστήματος σε σχέση με την εμβέλεια της απειλής και των 
χαρακτηριστικών του ανθρωπογενούς και φυσικού περιβάλλοντος, συνδυάζεται δηλαδή µε 
την τρωτότητα των εκτεθειμένων στοιχείων. 
 
Τρωτότητα (Vulnerability): Είναι ο βαθμός της ευαισθησίας, το πόσο ευάλωτο είναι ένα 
σύστημα ή κατά άλλους, το κατά πόσο οι διαδικασίες που αυξάνουν την ευπάθειά του, όταν 
επιδρούν σε αυτό αιφνίδιες έκτακτες καταστάσεις / γεγονότα / κίνδυνοι. Η τρωτότητα 
εξαρτάται από την ένταση του κινδύνου και από τα χαρακτηριστικά του συστήματος. Ο 
βαθμός ή η επάρκεια της ικανότητας αντίδρασης του πληγέντος συστήματος στην 
αντιμετώπιση των έκτακτων καταστάσεων – γεγονότων καθορίζουν και το μέγεθος της 
τρωτότητας. Εφόσον ένα σύστημα είναι ανεπαρκές στην αντίδραση και δεν μπορεί να 
προβλέπει, να αντεπεξέρχεται, να ανθίσταται, ή η ικανότητα αντίδρασης του είναι μειωμένη, 
τότε εντοπίζεται μεγάλος βαθμός τρωτότητας. H τρωτότητα έχει διάφορες μορφές όπως 
φυσική, οικολογική, κοινωνική, ανθρώπινη, οικονομική, θεσμική, χωρική, πολιτισμική, 
συστημική και εκφράζει το ποσοστό απωλειών που προκύπτει από το εν δυνάμει ζημιογόνο 
φαινόμενο. 
 

 
Εικόνα 2.2. Συνιστώσες της διακινδύνευσης (Risk) 
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2.2 Βασικές έννοιες - Ορολογία 
Τα θέματα3 που πραγματεύεται το παρόν πόνημα περιέχουν ξενόγλωσσους όρους και 

συχνά ειδικευμένα γλωσσικά στοιχεία, ακρωνύμια ή συντομογραφίες. Κρίνεται λοιπόν 
απαραίτητο να διευκρινιστεί το σύστημα λέξεων και φράσεων που χρησιμοποιούνται για την 
ονομασία αντικειμένων, ιδεών, κ.λ.π. στον συγκεκριμένο τομέα εξειδίκευσης. Είναι 
σημαντικό να περιγραφεί κάτι με ακρίβεια και με τρόπο που δεν θα επιτρέπει την αμφισημία 
και αυτό γιατί ένας όρος που χρησιμοποιείται ευρύτατα σε έναν τομέα, μπορεί να έχει 
διαφορετικό νόημα ή επιπλέον σημασίες σε έναν άλλο. Ανεξαρτήτως κλάδου και 
εξειδίκευσης, η σωστή χρήση της ορολογίας είναι ουσιαστική. Εξασφαλίζει την ακρίβεια και 
την νοηματική συνέχεια στο κείμενο και διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ του συντάκτη 
του κειμένου και του αναγνώστη, οι οποίοι έχουν μια κοινή βάση αναφοράς αποφεύγοντας 
την σύγχυση. Τέλος, η αποσαφήνιση βασικών εννοιών και η αντιστοιχία τους με 
συγκεκριμένους όρους, επιτρέπει τη διάδοση και την καθιέρωση της ορολογίας, ενώ δύναται 
να δημιουργεί ή να επεκτείνει μια τυποποιημένη "γλώσσα". 
 
Β.Ο.Β. (Bug Out Bag): Δηλαδή σακίδιο διαφυγής ή απλά φυγής. Είναι το ατομικό σακίδιο 
που προετοιμάζει κάποιος για να το πάρει μαζί του, στην περίπτωση εκκένωσης του χώρου 
όπου βρίσκεται ή στην περίπτωση αιφνίδιας μετακίνησης που έχει ως σκοπό την αποφυγή της 
έκθεσής του σε ξαφνικό κίνδυνο. Χρησιμοποιείται κυρίως πριν την εκδήλωση μια φυσικής ή 
ανθρωπογενούς καταστροφής, ή γενικότερα σε ενδεχόμενη κρίση. Δευτερευόντως η 
μετακίνηση με το σακίδιο μπορεί να γίνει απαιτητή κατά την εξέλιξη ενός επικίνδυνου 
συμβάντος ή αμέσως μετά από αυτό, για μετριασμό των δυσάρεστων επιπτώσεων. Το σακίδιο 
πρέπει να είναι κατάλληλα επιλεγμένο και εφοδιασμένο με βασικά είδη πρώτης ανάγκης, τα 
απαραίτητα αναλώσιμα και γενικότερα να περιέχει τον αναγκαίο υλικό εξοπλισμό για την 
ασφαλή διαμονή στη νέα θέση (π.χ. εκτός οικίας) και για όσο χρονικό διάστημα κριθεί 
αναγκαία η εκεί παραμονή, λαμβάνοντας υπόψη και το ενδεχόμενο της μετάβασης προς μια 
ασφαλέστερη τοποθεσία. Πρωτεύουσα επιδίωξη του αγχίνου κατόχου του σακιδίου είναι η 
πολυχρηστικότητα των υλικών που περιέχονται σε αυτό, με απώτερο στόχο τη μείωση του 
συνολικού βάρους του. Οι επιλογές των αντικειμένων πρέπει να γίνονται σχολαστικά και να 
ισορροπούν μεταξύ ποιότητας και αποτελεσματικότητας. Υπάρχουν πολλές παραλλαγές του 
σακιδίου, συχνά είναι πολυσύνθετο, ενώ έχει επηρεασθεί από διάφορους επαγγελματικούς 
κλάδους, κυρίως δε από τον στρατιωτικό τομέα. Ο όρος γεννήθηκε τη δεκαετία του 1950. 
Έχει εξελιχθεί, τροποποιηθεί, και προσαρμοσθεί ανάλογα με τον κυρίαρχο ή αναμενόμενο 
κάθε φορά κίνδυνο, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες και τον ανθρώπινο 
παράγοντα. 

 
Εικόνες 2.3,4,5. Έτοιμα προς πώληση σακίδια Β.Ο.Β.72. Το Σακίδιο Εκτάκτων Αναγκών είναι προσωπικό για 
αυτό και συνίσταται η σταδιακή διαμόρφωσή του με αφορμή διάφορα ερεθίσματα, η συμπλήρωση του 
περιεχομένου του, εξατομικεύοντας και βελτιώνοντάς το, προκειμένου να προσεγγίζει τόσο τις ατομικές ανάγκες 
όσο και τις συνθήκες της περιοχής που ζει κάποιος. 

 
3 http://www.orco.gr/gr/page.aspx?id=57 

http://www.orco.gr/gr/page.aspx?id=57
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Β.Ο.Β.72: Είναι το σακίδιο που περιέχει τα βασικά αντικείμενα ασφαλούς διαβίωσης (κατά 
άλλους επιβίωσης) για τρεις ημέρες, συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας μετάβασης κάτω 
από αντίξοες συγκυρίες και συνθήκες πίεσης από το σημείο υψηλής επικινδυνότητας που 
βρίσκεται ένα πρόσωπο, σε άλλο σημείο ασφαλέστερο χωρίς έξωθεν βοήθεια, π.χ. από την 
οικία του που εντοπίζεται στην πληττόμενη ή επικίνδυνη περιοχή, σε άλλη ασφαλή περιοχή, 
με πιθανή την παραμονή στο ύπαιθρο. Επιπλέον, αποτελεί τη βάση για τον περαιτέρω 
σχεδιασμό της προετοιμασίας. Το «72» αντιστοιχεί σε / σημαίνει 72 ώρες, δηλαδή χρονικό 
περιθώριο τριών ημερών (3ημέρεςΧ24ώρες=72ώρες). Αυτός είναι σύμφωνα με τις διεθνείς 
προδιαγραφές, ο προβλεπόμενος μέγιστος χρόνος απόκρισης μιας διασωστικής ομάδας ώστε 
να κατορθώσει να φτάσει στο σημείο της καταστροφής και να παρέχει βοήθεια, ή μιας 
κρατικής υπηρεσίας αρωγής να οργανωθεί και να επέμβει προς εξομάλυνση μιας κρίσης. 
Υπάρχει και η άποψη ότι το «72» αφορά τον χρόνο που μπορεί να επιβιώσει ο ανθρώπινος 
οργανισμός χωρίς νερό. Το Β.Ο.Β.72, πρέπει να βρίσκεται σε εύκολα προσβάσιμο σημείο, 
είναι κατά κύριο λόγο προσωπικό ή κατ’ εξαίρεση οικογενειακό σακίδιο και πρέπει να μπορεί 
να μεταφέρεται εύκολα, χωρίς μεταφορικό μέσο και εκτός οδικού δικτύου, καθώς οι 
συνθήκες πριν ή μετά το όποιο δυσάρεστο συμβάν δεν είναι γνωστές ή δεδομένες. Αποτελεί 
βασικό προτεινόμενο στοιχείο προετοιμασίας των πολιτών από όλους τους φορείς, τους 
οργανισμούς και τις δομές με αντικείμενο την Πολιτική Προστασία. Το Β.Ο.Β.72 θεωρητικά 
μπορεί να είναι οποιοδήποτε, κουτί, βαλίτσα, τσάντα, αλλά συνιστάται να είναι καλής 
ποιότητας και αντοχής σακίδιο πλάτης. Μέσα σε αυτό το σακίδιο τοποθετούνται αγαθά, 
εφόδια και αναλώσιμα όπως τροφή, νερό, φάρμακα, Α΄ Βοήθειες, εποχικός ρουχισμός, 
φακός, ραδιόφωνο κ.λ.π. Περιλαμβάνει και υλικά που θα επιτρέψουν την παραμονή μας στο 
ύπαιθρο και συνήθως όλα είναι οργανωμένα σε kit. Κάποιοι4 περιλαμβάνουν επιπλέον υλικά 
όπως ταμπλέτες καθαρισμού νερού, σημαντικούς αριθμούς και έγγραφα, καθώς και κάρτες ή 
σχέδια για την επικοινωνία και επανασύνδεση με οικία πρόσωπα (εξωτερικοί τόποι 
συνάντησης, χάρτες), εργαλεία, κ.α. Τα δομικά στοιχεία και ο προσανατολισμός αυτού του 
σακιδίου όμως δεν πρέπει να είναι η επί μακρόν διαβίωση, αλλά να μπορέσει ο κάτοχός του, 
να αντεπεξέλθει σε μια βραχυπρόθεσμη ή μεσοπρόθεσμη εκκένωση. Τα αναλώσιμα ή με 
ημερομηνία λήξης υλικά (τρόφιμα, φάρμακα), πρέπει να ελέγχονται συχνά και να 
αντικαθίστανται. Βασικά γνωρίσματα του χρήστη ενός Β.Ο.Β.72 παραμένουν η γνώση του 
περιεχομένου του, η κατάκτηση δεξιοτήτων που αφορούν την αξιοποίησή του και η 
εξοικείωση με τις συλλογές (kit) που το αποτελούν, κυρίως δε, η εξάσκηση με αυτό.  
 

  
Εικόνες 2.6,7,8. Εξατομικευμένα Β.Ο.Β.72  
 
Άλλες παρεμφερείς ονομασίες που έχουν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν, αλλά και ισοδύναμοι 
ή ταυτόσημοι όροι που χρησιμοποιούνται είναι: Σακίδιο Άμεσης Ανάγκης, Σακίδιο Έκτακτης 
Ανάγκης, Σακίδιο Αντιμετώπισης Καταστροφών, Σακίδιο Επιβίωσης. Σε αγγλόφωνα κείμενα4 

 
4 Bug-out bag https://en.wikipedia.org/wiki/Bug-out_bag (Δεκέμβριος 2020) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Bug-out_bag
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μπορεί να συναντηθούν οι αντίστοιχοι όροι: Bugging Out Bag, Bug Out Bag, BOB, BOB72, 
B.O.B., B.O.B.72, 72-hour kit, P.E.R.K. (Personal Emergency Relocation Kit), Emergency 
Bug, Battle Box, Grab Bag, Ready Bag, Grab & Go Bag, Go Bag, Bail Out Bag, Q.R.B. 
(Quick Run Bag), G.O.O.D. bag (Get Out Of  Dodge bag), Getaway Kits. 
Το Σακίδιο Εκτάκτων Αναγκών και το B.O.B.72 για τις ανάγκες του παρόντος πονήματος 
θεωρούνται όροι εννοιολογικά ταυτιζόμενοι.  
 
Kit : Μικρές συλλογές βασικών υλικών, αναλώσιμων ή εργαλείων που βρίσκονται μέσα σε 
ένα Σακίδιο Εκτάκτων Αναγκών (Β.Ο.Β.72) ή αυτόνομες συλλογές που βοηθούν ένα 
πρόσωπο να αντεπεξέλθει σε μια δυσμενή κατάσταση. Ομοειδή παρελκόμενα που έχουν την 
ίδια χρήση ή διάφορα μέσα ή συσκευές που αποσκοπούν σε μια υπηρεσία ή ειδική 
λειτουργία, οργανώνονται σε συλλογές υλικών τοποθετημένα σε κυτία ή άλλα σακίδια 
μικρότερων διαστάσεων και αποτελούν ένα εργοσύνολο, δηλαδή ένα σύνολο αντικειμένων 
που έχει ως σκοπό ένα έργο ή μια εργασία. Μια άλλη προσέγγιση αναφέρει ότι πρόκειται για 
το σύνολο των υλικών που θα βοηθήσουν κάποιον να αντιμετωπίσει αλώβητος μια φυσική ή 
άλλου είδους καταστροφή και περιλαμβάνει τα στοιχειώδη εφόδια ή και εξειδικευμένο 
εξοπλισμό που αποτελούν τμήμα του Σακιδίου Εκτάκτων Αναγκών. Όταν ο εξειδικευμένος 
εξοπλισμός αποβλέπει στην αντιμετώπιση καταστάσεων που μπορεί να αποβούν μοιραίες για 
ανθρώπους και περιουσίες ονομάζεται Εξοπλισμός Κρίσης (Crisis Resolving Aid, C.R.A). 
 

   
Εικόνες 2.9,10,11. Διάφορα kit. Η δημιουργία τους ακολουθεί τα εξής βήματα: Αρχικά η εστίαση πρέπει να γίνει 
στις εργασίες που θέλει κάποιος να επιτελέσει. Μετά η επικέντρωση θα αφορά τις δεξιότητες που πρέπει κάποιος 
να κατακτήσει για να ολοκληρώσει αυτές τις εργασίες. Στο τέλος θα γίνει η επιλογή των υλικών για την εκτέλεση 
αυτών των εργασιών, λαμβάνοντας υπόψη την πολυλειτουργικότητα, την εποχή και την περιοχή. 
 
E.D.C. (Every Day Carry) : Μικρό kit που μεταφέρεται καθημερινά. Αποτελείται κυρίως από 
συλλογή/ές υλικών που χρησιμοποιούμε καθημερινά. Είναι δηλαδή ένα εργοσύνολο από τα 
πράγματα που κάθε άνθρωπος κρίνει ότι πρέπει να μεταφέρει μαζί του και χρησιμοποιεί 
καθημερινά, αλλά και ορισμένα άλλα είδη που εκτιμά ότι ενδέχεται να αποδειχθούν 
απαραίτητα, κάτω από ειδικές περιστάσεις. Είναι εξατομικευμένο, έχει σχέση με την ηλικία, 
το φύλο και το επάγγελμα του καθενός και περιλαμβάνει προσαρμοσμένο - σε μικρή κλίμακα 
- εξοπλισμό ανάλογα με το περιβάλλον που θα χρησιμοποιηθεί. 
 

  
Εικόνες 2.12,13,14. Διάφορα kit E.D.C.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Bug-out_bag
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G.H.B. (Get Home Bag): Το σακίδιο επιστροφής. Στην ουσία είναι ένα B.O.B. σε μικρότερη 
κλίμακα (χρονικής διάρκειας συνήθως έως 24 ώρες). Η βασική διαφορά με το Β.Ο.Β.72 είναι 
ότι αυτό το σακίδιο χρησιμοποιείται για να φτάσει ο πολίτης ασφαλής στη βάση του, σε 
περίπτωση που συμβεί ένα απρόσμενο γεγονός και δεν βρίσκεται σε αυτή. Το σακίδιο αυτό 
μπορεί να βρίσκεται στον χώρο εργασίας, στο αυτοκίνητο ή εκεί που περνά κάποιος πολλές 
ώρες. Περιέχει όλα εκείνα τα εφόδια που χρειάζονται για να επιστρέψει κανείς στην οικία 
του, σε περίπτωση που οι υποδομές έχουν πληγεί, οι μετακινήσεις έχουν διακοπεί και ο 
κρατικός μηχανισμός προσωρινά έχει αδρανοποιηθεί. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο στην 
περίπτωση που διανύει κάποιος αρκετά χιλιόμετρα από και προς την δουλειά του. Η 
απόκτηση και η συντήρηση του τότε πρέπει να αποτελεί ρουτίνα. Εναλλακτικά η χρήση του 
μπορεί να είναι για την ασφαλή παραμονή ενός ατόμου, για ένα σύντομο χρονικό διάστημα, 
στο χώρο εργασίας μετά από ένα καταστροφικό συμβάν και μέχρι οι συνθήκες ή οι Αρχές να 
επιτρέψουν την μετακίνηση. Εφόδια όπως νερό, πρόχειρο φαγητό (snack), έξτρα ρουχισμός, 
ελαφρά παπούτσια πεζοπορίας, φακός, φάρμακα για τους χρόνια πάσχοντες, μπορεί να 
περιέχονται σε ένα τέτοιο σακίδιο.  
 

  
Εικόνες 2.15,16,17. Τυπικά σακίδια πόλης και προσυμπληρωμένα έτοιμα σακίδια για χρήση ως G.H.B. Το G.H.B. 
μπορεί να είναι ένα περιορισμένων διαστάσεων τσαντάκι πλάτης, μασχάλης ή μέσης. 
 

   
Εικόνες 2.18, 19. Κυτία που τοποθετούνται στο αυτοκίνητο, με τα ανάλογα υλικά για μια έκτακτη ανάγκη.  Εικόνα 
2.20. Κυτίο και σακίδιο για χρήση σε μια έκτακτη κατάσταση τοποθετημένα ξεχωριστά. Εικόνα 2.21. Στο ντουλάπι 
είναι αποθηκευμένα τα βασικά παρελκόμενα/εργαλεία για το αυτοκίνητο και το επιπλέον σακίδιο είναι κατάλληλα 
προσαρμοσμένο σε πακτωμένη κατασκευή. Σε ένα επείγον συμβάν το αναρτημένο Β.Ο.Β. αφαιρείται εύκολα. 
 
Β.Ο.Β. Αυτοκινήτου: Πρόκειται για το σακίδιο έκτακτης ανάγκης που πρέπει να βρίσκεται 
εντός του αυτοκίνητου. Εν μέρει μπορεί να ταυτισθεί και με το  G.H.B. Συνδυάζει στοιχεία 
από το B.O.B.72, με ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό και τα στοιχειώδη επισκευαστικά 
εργαλεία ή άλλα αναγκαία παρελκόμενα του αυτοκινήτου (τρίγωνο σήμανσης, ανακλαστικό 
γιλέκο, πυροσβεστήρας, αλυσίδες κ.λ.π.) που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία και 
πρέπει να υπάρχουν σε κάθε περίπτωση στην καμπίνα ή στον χώρο αποσκευών του 
αυτοκινήτου. Επ’ ωφελεία του οδηγού και των επιβατών είναι και η ύπαρξη ενός ενισχυμένου 
kit για την παροχή Α΄ Βοηθειών σε περίπτωση τραυματισμού μετά από τροχαίο ατύχημα. Για 
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τα ελληνικά δεδομένα, έμφαση πρέπει να δίνεται στην αντιμετώπιση των εξής ενδεχομένων: 
α)πολύωρη αναμονή εντός του αυτοκινήτου (π.χ. λόγω ατυχήματος σε προπορευόμενο 
όχημα, περιορισμός κυκλοφορίας λόγω πυρκαγιάς ή παγετού) και β) ξαφνική ή υποχρεωτική 
εγκατάλειψη του οχήματος (π.χ. βλάβη σε δυσπρόσιτη περιοχή, αστικές ταραχές). Για αυτό, 
προτείνονται i) επιπλέον πυροσβεστήρας και ζεστός ρουχισμός, κρυσταλοθραύστης, κόφτης 
ζωνών ασφαλείας, κ.λ.π. ii) η διακριτή ταξιθέτηση και εύκολη πρόσβαση του επιμέρους 
σακιδίου που έχει σχεδιαστεί να πάρουμε μαζί μας αν χρειαστεί να εγκαταλείψουμε το 
όχημα. Το αυτοκίνητο συνήθως είναι εκτεθειμένο στα καιρικά φαινόμενα και οι συνθήκες 
φύλαξης των αναλώσιμων (νερό, τρόφιμα, φάρμακα) δεν είναι ελεγχόμενες ούτε οι 
ενδεδειγμένες. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στη συχνή 
αντικατάστασή τους. 
 

 
 

 
Εικόνες  2.22-25. Εξιδεικευμένα Σακίδια Εκτάκτων Αναγκών αυτοκινήτου. Τσάντα ώμου – αυτοκινήτου  που 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί  και ως επιμέρους Β.Ο.Β. αυτκινήτου. 
 
I.N.C.H.Β. (I'm Never Coming Home Bag) : Αυτό το σακίδιο, πέρα από τα είδη βασικών 
αναγκών ενός B.O.B. περιλαμβάνει όλα εκείνα τα αντικείμενα και εργαλεία που θα 
επιτρέψουν σε ένα άτομο να συνεχίσει τη ζωή του χωρίς να επιστρέψει στο σπίτι του, 
συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης που η επιστροφή δεν μπορεί να είναι άμεση. 
Προφανώς είναι πιο ογκώδες και βαρύ από το Σακίδιο Εκτάκτων Αναγκών. Ενδεικτικά οι 
λόγοι της μη επιστροφής μπορεί να είναι: η ολοκληρωτική καταστροφή της οικογενειακής 
εστίας από μια πυρκαγιά, η μερική καταστροφή αυτής μετά από εκδήλωση πλημμυρικών 
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φαινόμενων, ή η υποχρεωτική πολυήμερη παραμονή εκτός οικίας λόγω εμφάνισης βλαβών 
(ακαταλληλότητα του κτηρίου) μετά από σεισμό και έως της πραγματοποιήσεως των 
απαραίτητων δομικών και στατικών ελέγχων από συνεργεία μηχανικών, ή ολοκληρώσεως 
βασικών επισκευών και αποκατάστασης του κτηρίου. Η σύνθεση και το περιεχόμενό του 
επικεντρώνεται εκτός των άλλων, σε αντίγραφα βασικών εγγράφων (φωτοαντίγραφα και 
ψηφιακά αντίγραφα) όπως ταυτότητα, βιβλιάρια υγείας, πιστοποιητικά, συμβολαιογραφικές 
πράξεις, πτυχία, κ.λπ., σε ψηφιακά αντίγραφα των σημαντικών αρχείων του υπολογιστή, τις 
οικογενειακές φωτογραφίες και τραπεζικές (πιστωτικές) κάρτες. Απαραίτητη προϋπόθεση 
είναι η δυνατότητα πρόσβασης σε αυτό το σακίδιο πριν το καταστροφικό συμβάν ή αυτό να 
παραμένει ανέπαφο μετά το απρόσμενο γεγονός. Δηλαδή, να διατηρηθεί ακέραιο/άθικτο και 
φυσικά εύκολα προσβάσιμο. Συχνά προτείνεται να μην φυλάσσεται εντός της κύριας οικίας, 
αλλά σε άλλο ασφαλές σημείο, ενώ κάποιοι το εξοπλίζουν με εργαλεία, δίνοντας έμφαση 
στην κατασκευή/επισκευή με ίδια μέσα. Το συγκεκριμένο σακίδιο, κάποιες φορές μπορεί να 
περιγραφεί και ως Σακίδιο Μακροχρόνιας Διαβίωσης, Σακίδιο Μακράς Διημέρευσης, ή 
απαντάται σε αγγλόφωνα κείμενα και ως Long Term Bug Out Bag, Wilderness B.O.B., 
Extended Bag, Bergen. 
 

 
Εικόνες 2.26-28. Προτάσεις για έτοιμα ή προσαρμοσμένα Κυτία Βασικών Προμηθειών. 
 
Κυτίο Βασικών προμηθειών : Είναι ένα κουτί, μία συσκευασία ή ανάλογη κατασκευή, εντός 
της οποίας τοποθετούνται βασικά αγαθά, φάρμακα και τα απαραίτητα εργαλεία, που θα είναι 
χρήσιμα για την επί μακρόν διαβίωση σε ένα κτίσμα που αποτελεί την σταθερή βάση της 
οικογένειας (κύρια οικία) ή το ασφαλές σημείο παραμονής της (καταφύγιο). Η διαβίωση αυτή 
κυμαίνεται από μερικές ημέρες έως λίγες εβδομάδες και εξαρτάται από τη μορφή της 
καταστροφής και τις οδηγίες των Αρχών. Έχει διαφορετικό (χρονικό κυρίως) 
προσανατολισμό από το Β.Ο.Β.72, αλλά βασίζεται στην ίδια φιλοσοφία. Αυτό συχνά 
επιβάλλει και διαφορετική σύνθεση υλικών από αυτά των kit 72 ωρών. Το βασικό 
περιεχόμενο ενός τέτοιου κυτίου είναι το νερό, οι τροφές και παρελκόμενα για τον τρόπο 
παρασκευής τους, Α΄ Βοήθειες, αναλώσιμα όπως μπαταρίες, κ.λ.π. για τη διαβίωση σε 
ανεκτές συνθήκες, ενόσω παραμένουν τα άτομα περιορισμένα ή και εγκλωβισμένα εντός 
οικοδομήματος. Δύο φορές τον χρόνο πρέπει να γίνεται έλεγχος της κατάστασής του και 
ανανέωση των υλικών ή τροφών που βρίσκονται κοντά στην ημερομηνία λήξης τους ή 
παρουσιάζουν φθορές και αλλοιώσεις. Οι καταστροφές ή η αντιμετώπιση των κινδύνων 
μπορεί να έχουν σχέση με το περιβάλλον και ακραία καιρικά συμβάντα λόγω κλιματικής 
αλλαγής, να αφορούν μια εκτεταμένη διακοπή ρεύματος, ένα χημικό ή βιομηχανικό ατύχημα, 
κ.λ.π. Συχνά το B.O.B.72 αποτελεί τμήμα του Κυτίου Βασικών Προμηθειών ή φυλάσσεται 
μαζί με αυτό. Εκτίμηση του γράφοντα είναι ότι θα πρέπει να είναι σε διαφορετικό σημείο και 
να αποτελεί ανεξάρτητο τμήμα της προετοιμασίας της κάθε οικογένειας.  
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Σε αγγλόφωνα κείμενα απαντώνται οι αντίστοιχοι όροι: Disaster Kit, Preparedness kit, 
Emergency Supplies Kit, Supply Kit, Emergency Kit, Emergency Pack, Emergency 
Household Kit, Crunch pack, Bug In Bag. 
Το Σακίδιο Εκτάκτων Αναγκών και ένα ρεαλιστικό και λειτουργικό Κυτίο Βασικών 
Προμηθειών που προορίζεται για την υποστήριξη βασικών αναγκών, η εξοικείωση στην 
χρήσης τους, μαζί με την απόκτηση κατάλληλων δεξιοτήτων αποτελούν ουσιαστικά και 
πρακτικά στοιχεία προετοιμασίας ενός νοικοκυριού. 
 

   
Εικόνες 2.29-31. Ενημερωτικά φυλλάδια και αφίσες από διάφορους οργανισμούς  με θέμα την προετοιμασία 
Κυτίου Βασικών Προμηθειών. 
 

 
Εικόνες 2.32-35. Έτοιμες προτάσεις για το Κυτίο Βασικών προμηθειών: Πακέτα πλήρους διατροφής 5 ημερών, 
30 ημερών, 52 γευμάτων, 28 γευμάτων/μερίδων. Η διάρκεια ασφαλούς κατανάλωσης πολλών από αυτά, χάρη στο 
σύστημα Freeze Dried και στην πλήρη αφαίρεση του οξυγόνου, αγγίζει τις τρεις δεκαετίες. 
 
Bugging in / Βugging out : Όταν κάποιος βρίσκεται στην οικία του και συμβεί κάποιο 
καταστροφικό γεγονός ή, ενόψει μιας επικίνδυνης κατάστασης, κρίσιμη είναι η επιλογή 
αντίδρασης για να παραμείνει ασφαλής: α) παραμένει στην οικία του (bugging in), ή β) 
φεύγει (bugging out). Τα υπέρ και τα κατά και των δύο επιλογών είναι δεκάδες. Καθοριστικό 
στοιχείο για την λήψη της απόφασης αυτής, είναι η ύπαρξη σχεδίου και σχεδιασμού για το 
πότε η παραμονή ή η φυγή είναι η ενδεδειγμένη λύση. Φυσικά στην περίπτωση της φυγής η 
ύπαρξη μιας ασφαλέστερης περιοχής, αλλά και η ευκολία πρόσβασης σε αυτή είναι 
απαραίτητα. Σημαντικές παράμετροι για την επιλογή της τελικής ενέργειας από μεμονωμένο 
πολίτη, είναι ότι τα περισσότερα φυσικά καταστροφικά φαινόμενα, που συμβαίνουν σε όλο 
τον πλανήτη, είναι σύντομης διάρκειας (π.χ. σεισμός), υπάρχουν πρόδρομα φαινόμενα (π.χ. 
ηφαιστειακή έκρηξη), ή είναι εποχικά επαναλαμβανόμενα (π.χ. μουσώνες) ενώ σε 
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ανθρωπογενείς καταστροφές συχνά υπάρχουν οδηγίες από την πολιτεία (π.χ. μήνυμα στο 
Πανευρωπαϊκό νούμερο 112)5. Αναμφισβήτητα, επίσης ο ψυχολογικός παράγοντας, η 
νηφαλιότητα και τυχόν ιδιαιτερότητες (π.χ. ύπαρξη υπερηλίκων ή βρεφών) παίζουν ρόλο. 
Άλλο πρωτεύον στοιχείο στη συνδιαμόρφωση της απόφασης είναι η χρονική στιγμή της 
λήψης αυτής. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι όταν μια φωτιά είναι αρκετά μακριά από την οικία 
μας έχουμε την δυνατότητα να φύγουμε ασφαλείς, όταν όμως είναι κοντά, ίσως είναι 
ασφαλέστερη η παραμονή εντός της οικίας, σε σύγκριση με την φυγή, από το να εκτεθούμε 
δηλαδή σε δηλητηριώδεις καπνούς ή να μας προφτάσει η φωτιά στο ύπαιθρο. Τέλος, ουσιώδη 
στοιχεία αποτελούν η γνώση της υφιστάμενης κατάστασης, τα δεδομένα που υπάρχουν, η 
παραμετροποίηση και το φιλτράρισμα των πληροφοριών που λαμβάνουμε, η παρακολούθηση 
των ΜΜΕ και των οδηγιών των Αρχών. 
 

   

 
Εικόνες 2.36-41.Πινακίδες σήμανσης σημείων συγκέντρωσης σε περίπτωση εκτάκτων αναγκών. 
 

  
Εικόνες 2.42,43. Καταφύγιο στην Πάτρα που έχει μετατραπεί σε ιστορικό αξιοθέατο. Η Ελβετία είναι γνωστή και 
για το δίκτυο υπόγειων καταφυγίων. Στην Λουκέρνη υπάρχει το μεγαλύτερο πυρηνικό καταφύγιο στον κόσμο. 

 
5 Μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης πλαστικών στη Μεταμόρφωση. 
https://www.capital.gr/epikairotita/3474671/megali-fotia-se-ergostasio-anakuklosis-plastikon-sti-metamorfosi 
(Δεκέμβριος 2020). Μήνυμα από το Πανευρωπαϊκό νούμερο 112, που έλαβαν οι κάτοικοι της περιοχής:  
"Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, 15-08-2020, 14.05,: «Κλείστε όλα τα παράθυρα και τις πόρτες. 
Αποφύγετε τις μετακινήσεις. Πυρκαγιά σε εργοστάσιο πλαστικών στην περιοχή σας, επικίνδυνοι καπνοί. Η 
εισπνοή καπνού μπορεί να είναι επικίνδυνη»".  

https://www.capital.gr/epikairotita/3474671/megali-fotia-se-ergostasio-anakuklosis-plastikon-sti-metamorfosi
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Μια εκκένωση6  με εντολή κρατικού φορέα ή οργανωμένη απομάκρυνση πληθυσμού μπορεί 
να είναι προληπτική, προστατευτική, σωστική ή ανακατασκευής και συνήθως συμβαίνει 
ένεκα σεισμών, κατολισθήσεων, πυρκαγιών ή για θέματα δημόσιας υγείας. Οι χρονικές 
συνιστώσες αυτών των εκκενώσεων είναι ο χρόνος α) απόφασης, β) γνωστοποίησης, γ) 
προετοιμασίας, δ) απόκρισης και ε) επιβεβαίωσης.  
B.O.L. (Bug Out Location) : Είναι η ασφαλής τοποθεσία ή κτίσμα που έχει προεπιλεγεί για 
να μεταβεί κάποιος όταν χρειαστεί να αφήσει την εστία του, προς αποφυγή έκθεσης σε 
κίνδυνο. Μπορεί να είναι μια εξοχική ή δευτερεύουσα κατοικία, το σπίτι συγγενή σε χωριό, 
μια πλατεία με χαμηλά κτήρια γύρω από αυτή σε περίπτωση σεισμού, ή ένα καταφύγιο. 
Εναλλακτικά, τη στιγμή της καταστροφής, δύναται να είναι η θέση που προτείνεται από τον 
αρμόδιο φορέα ή υπηρεσία, οπότε σε πρώτη φάση, θα μπορούσε να είναι ο τόπος 
συγκέντρωσης για παροχή βοήθειας ή κατ’ επέκταση για περαιτέρω μεταφορά με κρατικά ή 
επιταγμένα οχήματα. Σημαντικό κι εδώ είναι να υπάρχει σχέδιο, όπως δηλαδή και στο 
Bugging in/out, καθώς η B.O.L. εμπεριέχει τα στοιχεία σχεδιασμού, προσυνεννόησης και 
ύπαρξης ενός σαφούς τρόπου επικοινωνίας, με τα άλλα μέλη της οικογένειας.  

 
Εικόνες 2.44,45. Έτοιμο υπόγειο καταφύγιο προς πώληση στην Ελλάδα. Η γνωστή εταιρεία ΙΚΕΑ διαθέτει 
καταφύγιο 5 ατόμων συναρμολογούμενο εντός 4 ωρών, πλήρως λειτουργικό, ασφαλές, αδιάβροχο, ανθεκτικό και πιο φθηνό 
από τα τυπικά καταλύματα για τους πρόσφυγες που χρησιμοποιεί ο ΟΗΕ. 
Σε κάθε περίπτωση για τα Ελληνικά δεδομένα η B.O.L. υποδεικνύεται από τις αρχές, ενώ σε οικογενειακό επίπεδο, αρχικά 
τουλάχιστον, παραμένει μια αγροικία ή το σπίτι ενός συγγενή/φίλου. 
 

   
Εικόνες 2.46-48. Προσωρινή διαμονή στην B.O.L. και στοιχειώδεις προστασία από φυσικά φαινόμενα 
 
Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι ΟΤΑ α΄ ή β΄ βαθμού οργανώνουν και σχεδιάζουν 
ασφαλείς τοποθεσίες ή σημεία συνάντησης ανά τοπική κοινότητα ή συνοικία προκειμένου να 
μεταβούν εκεί οι κάτοικοι σε περίπτωση έκτακτης κατάστασης7. Σημαντικό στοιχείο κι εδώ 

 
6 Μανουσάκη Μαρία, Οργανωμένη Απομάκρυνση Πληθυσμού σε περίπτωση σεισμού, ΟΑΣΠ. 
https://www.oasp.gr/userfiles/file/2015_12%CE%9C%CE%91%CE%A1%CE%A4_%CE%9A%CE%9F%CE%96%CE%
91%CE%9D%CE%97/%CE%9F%CE%A1%CE%93%CE%91%CE%9D_%20%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%9C_CG.pdf 
(Φεβρουάριος 2021). 
7 Χώροι συγκέντρωσης και οδοί διαφυγής των  πολιτών από το κέντρο της Πάτρας προς το θαλάσσιο μέτωπο. 
http://www.e-patras.gr/web/guest/231 (Δεκέμβριος 2020) 
Ειδική Σήμανση για τα σημεία συγκέντρωσης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης από το Δήμο Ηρακλείου 
https://www.heraklion.gr/municipality/diasynoriaka/eidikh-shmansh-30012014.html (Δεκέμβριος 2020) 

https://www.oasp.gr/userfiles/file/2015_12%CE%9C%CE%91%CE%A1%CE%A4_%CE%9A%CE%9F%CE%96%CE%91%CE%9D%CE%97/%CE%9F%CE%A1%CE%93%CE%91%CE%9D_%20%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%9C_CG.pdf
https://www.oasp.gr/userfiles/file/2015_12%CE%9C%CE%91%CE%A1%CE%A4_%CE%9A%CE%9F%CE%96%CE%91%CE%9D%CE%97/%CE%9F%CE%A1%CE%93%CE%91%CE%9D_%20%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%9C_CG.pdf
http://www.e-patras.gr/web/guest/231
https://www.heraklion.gr/municipality/diasynoriaka/eidikh-shmansh-30012014.html


Το “B.O.B.72” στην Ελλάδα 
Το Σακίδιο Εκτάκτων Αναγκών / Κυτίο Βασικών Προμηθειών 

στις Φυσικές και Ανθρωπογενείς Καταστροφές 

Δεκέμβριος 2021 Σελίδα 31 

είναι η πραγματοποίηση συχνών ασκήσεων προσομοίωσης και το είδος του κινδύνου που 
αντιμετωπίζουμε κάθε φορά. Συχνά ως B.O.L.8 περιγράφεται και ένα καταφύγιο, το οποίο θα 
έχει στοιχειώδη αυτάρκεια και θα είναι εύκολα και γρήγορα προσβάσιμο (π.χ. υπόγειο 
καταφύγιο για προστασία από ανεμοστρόβιλους), κοντά στην κύρια οικία. Επίσης η 
παραμονή εντός του καταφυγίου μπορεί να βοηθήσει να επιβιώσει κάποιος από ένα 
επικίνδυνο γεγονός ή μια ανθρωπογενή καταστροφή, όπως ένας αεροπορικός βομβαρδισμός9 
σε μια εμπόλεμη κατάσταση. Όταν το προετοιμασμένο καταφύγιο10, είναι ιδιωτικό ή αφορά 
κλειστές ομάδες η πρόσβαση σε αυτό δεν είναι ελεύθερη. Σε ανάλογες περιπτώσεις, υπάρχει 
η άποψη ότι πρέπει να είναι εύκολα υπερασπίσιμο και να βρίσκεται σε αραιοκατοικημένη 
αγροτική ή ορεινή περιοχή. Ανεξάρτητα από τα ανωτέρω και σε κάθε περίπτωση, σημαντικό 
παραμένει η περιοχή που έχει επιλεγεί και τελικά θα μεταβούμε να είναι ασφαλής. 
Δευτερευούσης σημασίας είναι η ύπαρξη κτίσματος/καταφυγίου εκεί, αφού υπάρχει η 
δυνατότητα, με βάση τον εξοπλισμό του Σακιδίου Εκτάκτων Αναγκών και χρησιμοποιώντας 
υλικά που θα βρει κάποιος επί τόπου, να καταστήσει εφικτή την προσωρινή διαμονή του και 
την στοιχειώδη προστασία του από φυσικά φαινόμενα. 

 
Εικόνα 2.49: Αυτοσχέδιο κατάλυμα μετά τον σεισμό Γρεβενών – Κοζάνης (1995) η προσαρμοστικότητα των 
αστέγων έναντι της ανεπάρκειας σκηνών και του κρατικού σχεδιασμού από πλευράς αρμόδιων φορέων. 
[Φωτο: Δανδουλάκη, 1995]. Μεγάλο μέρος των αστέγων χρησιμοποίησαν μεταλλικά πλέγματα και ξυλεία από 
γειτονικά υπό ανέγερση κτίσματα για να διαμορφώσουν αυτοσχέδια προσωρινά καταλύματα. Τα πλέγματα 
στερεώθηκαν στο έδαφος έτσι ώστε να σχηματίζουν θολωτές κατασκευές, οι οποίες μετά καλύφθηκαν µε 
κουβέρτες, νάιλον, τέντες, κ.λ.π.. Ο αυτοσχεδιασμός αυτός αναπτύχθηκε όταν έγινε φανερό ότι η 
προσφερόμενη ποσότητα σκηνών δεν επαρκούσε. Η ατομική δράση και η δημιουργικότητα έδωσαν μια 
προσωρινή έστω λύση-απάντηση στο πρόβλημα και στην πιθανή ολιγωρία των αρχών.  

 
8  Επιβιωσιμότητα. Προσωπικό αρχείο (Αύγουστος 2015) 
https://en.wikipedia.org/wiki/Survivalism (Δεκέμβριος 2020) 
9Οι Νατοϊκοί βομβαρδισμοί το 1999 κατά της Γιουγκοσλαβίας (Operation Allied Force / Operation Noble Anvil) 
ήσαν οι πρώτοι αεροπορικοί βομβαρδισμοί στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο μετά το 1945 με χιλιάδες νεκρούς. Οι 
πολίτες χρειάσθηκε συχνά να αποζητούν την ασφάλεια των καταφυγίων. 
https://en.wikipedia.org/wiki/NATO_bombing_of_Yugoslavia (Δεκέμβριος 2020) 
https://www.militaire.gr/i-kolasi-ton-natoikon-vomvardismon-sti-gioygkoslavia-20-chronia-meta-oi-mnimes-
enos-reporter/ (Δεκέμβριος 2020) 
10 Ορεινά Καταφύγια Ελλάδος https://safecamp.gr/ (Δεκέμβριος 2020). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Survivalism
https://en.wikipedia.org/wiki/NATO_bombing_of_Yugoslavia
https://www.militaire.gr/i-kolasi-ton-natoikon-vomvardismon-sti-gioygkoslavia-20-chronia-meta-oi-mnimes-enos-reporter/
https://www.militaire.gr/i-kolasi-ton-natoikon-vomvardismon-sti-gioygkoslavia-20-chronia-meta-oi-mnimes-enos-reporter/
https://safecamp.gr/
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2.3 Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 
 Εκτός από τα ενημερωτικά βίντεο από ιδιώτες, την ανταλλαγή απόψεων στα Μέσα 
Κοινωνικής Δικτύωσης και τα σύντομα πληροφορικά τηλεοπτικά διαφημιστικά μηνύματα 
από επίσημους φορείς και οργανισμούς, υπάρχουν πολλά ξενόγλωσσα βιβλία που 
αναφέρονται σε θέματα ετοιμότητας. Δεκάδες είναι και τα ξενόγλωσσα βιβλία με τη μορφή 
οδηγών που επικεντρώνονται στις βασικές προμήθειες και κυρίως στο Σακίδιο Εκτάκτων 
Αναγκών, ενώ ιδιαίτερη εντύπωση κάνει η ύπαρξη και σχετικού οδηγού που περιλαμβάνει 
θέματα βασικών προμηθειών με θρησκευτικό υπόβαθρο11. Τέτοιοι εκτεταμένοι οδηγοί αλλά 
και τα επιγραμματικά ή αποσπασματικά εγχειρίδια επιτείνουν μια στρεβλή οπτική και 
επιδεινώνουν το ομιχλώδες πεδίο για την χρησιμότητά τους. 
 

 
 

 
Εικόνες 2.50-53. Βιβλία με πληροφορίες και οδηγίες για την πλήρωση ενός  Β.Ο.Β., για  τις βασικές προμήθειες 
από θρησκευτική σέχτα και επιστημονικά άρθρα. 
 
 Από την άλλη, τα επιστημονικά άρθρα με θέμα το Σακίδιο Εκτάκτων Αναγκών ή το 
Κυτίο Βασικών Προμηθειών υστερούν αριθμητικά σε σχέση με άλλα θέματα του κλάδου της 
ανάλυσης και διαχείρισης των φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών. Τα περισσότερα 
άρθρα επικεντρώνονται στο θέμα της ένταξης των στοιχείων αυτών στο γενικότερο πλαίσιο 
ετοιμότητα/προετοιμασία απέναντι σε απειλές, κινδύνους ή στην σχέση τους με 
συγκεκριμένα είδη ή μορφές καταστροφών και πληθυσμιακές ομάδες.  
 Μια άλλη κατηγορία άρθρων με θέμα το Σακίδιο Εκτάκτων Αναγκών εστιάζει στο 
υγειονομικό κομμάτι είτε γιατί οι συντάκτες τους και οι επαγγελματικοί κλάδοι στους 
οποίους απευθύνονται είναι ιατρικό, νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό, είτε γιατί 

 
11 LDS Preparedness Manual, Book 2: Temporal Preparedness, Version 8.0, June 1st, 2012, Brother Christopher 
M. Parrett Rigby East Stake, Idaho, P. O. Box 100, Rigby Idaho, 83442 USA.  
https://thesurvivalmom.com/wp-content/uploads/2019/07/LDSPrep-V8.pdf (Ιούνιος 2020) 

https://thesurvivalmom.com/wp-content/uploads/2019/07/LDSPrep-V8.pdf


Το “B.O.B.72” στην Ελλάδα 
Το Σακίδιο Εκτάκτων Αναγκών / Κυτίο Βασικών Προμηθειών 

στις Φυσικές και Ανθρωπογενείς Καταστροφές 

Δεκέμβριος 2021 Σελίδα 33 

θεωρούνται οι υγειονομικές συλλογές Πρώτων Βοηθειών το κυρίαρχο στοιχείο στα 
παρελκόμενα ενός σακιδίου, με αποτέλεσμα να υποβαθμίζονται τα υπόλοιπα αντικείμενα και 
αναλώσιμα. Υπάρχει και μια άλλη κατηγορία άρθρων που εξετάζει τις βασικές προμήθειες ή 
το Σακίδιο Εκτάκτων Αναγκών σε συνδυασμό με άλλους επιστημονικούς κλάδους, καθώς οι 
συγγραφείς τους έχουν διάφορα επιστημονικά υπόβαθρα. Γενικότερα, τα επιστημονικά άρθρα 
που πραγματεύονται αυτοτελώς και σφαιρικά το Σακίδιο Εκτάκτων Αναγκών ή 
εξειδικεύονται στο Κυτίο Βασικών Προμηθειών εξετάζοντας ολιστικά το θέμα είναι λίγα. Σε 
ό,τι αφορά την Ελλάδα, η βιβλιογραφία είναι εξαιρετικά φτωχή με ελάχιστες εξαιρέσεις όπως 
αυτή12 που συνδυάζει την εκπαίδευση των μαθητών σε θέματα ετοιμότητας με σύγχρονες 
τεχνολογίες. 
 Από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε κατεγράφησαν 76 δημοσιευμένα άρθρα (το 
διάστημα 2006-2020), με έμμεση ή άμεση αναφορά σε σακίδια ή kit, συλλογές υλικών, 
βασικές προμήθειες, κυτία, κ.λπ., για χρήση σε έκτακτες ανάγκες και καταστροφές με 
διάφορες ονομασίες. 
 
Πίνακας  1. Άρθρα – συνοπτική βιβλιογραφική ανασκόπηση. 
 

α/α Έτος Αριθμός άρθρων 

1 2020 5 

2 2019 9 

3 2018 5 

4 2017 4 

5 2016 8 

6 2015 8 

19 2014 11 

8 2013 4 

9 2012 3 

10 2011 7 

11 2010 1 

12 2009 2 

13 2008 2 

14 2007 3 

15 2006 4 

16 Σύνολα 76 
 

 
 
 
 

 
12 Παναγιωτοπούλου Κωνσταντίνα, Καζανίδης Ιωάννης, Τσινάκος Αύγουστος, Η Δημιουργία φυσικής διεπαφής 
για την εκπαίδευση των παιδιών στην αντιμετώπιση καταστροφών, με τη χρήση του Scratch και του Makey-
Makey: Η βαλίτσα έκτακτης ανάγκης, Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία, 5ο Πανελλήνιο 
Επιστημονικό Συνέδριο. 
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2.4 Ιστορική αναδρομή και εξέλιξη 
2.4.1 Σακίδιο Εκτάκτων Αναγκών - Β.Ο.Β.72, ανασκόπηση και ιστορικά στοιχεία 

Από τα πρώτα ιστορικά χρόνια είχε καταγραφεί η ανάγκη του ανθρώπου να 
μετακινηθεί από τόπο σε τόπο συνήθως σε αναζήτηση τροφής, εργασίας, (βιοποριστικοί 
λόγοι), ένεκα εχθροπραξιών αλλά και φυσικών καταστροφών. Οι μετακινήσεις αυτές πολλές 
φορές ήταν ξαφνικές και άλλες προγραμματισμένες, συνήθως δε, δεν ήταν από μεμονωμένα 
άτομα. Συχνά ήταν σε μικρές επαγγελματικές ομάδες, σε ευρύτερες οικογενειακές ομάδες, 
φατρίες και φυλές ή είχαν κοινωνική συγκρότηση και ταξική σύνθεση και εξελίσσονταν σε 
μεταναστεύσεις. Τα υπάρχοντα βέβαια - υπό την έννοια των κινητών αντικειμένων που φέρει 
κάποιος μαζί του - ήταν περιορισμένα, το αξιακό σύστημα διαφορετικό και οι συνήθειες 
ποικίλες. Όταν οι μετακινήσεις αυτές γίνονταν συστηματικά και εποχικά (π.χ. εποχική 
μετακίνηση κτηνοτροφικών οικογενειών λόγω νομαδικής ζωής (π.χ. Βέρβεροι-Tuareg που 
στα αραβικά σημαίνει περιπλανώμενος) ο άνθρωπος υποχρεώθηκε να αναζητήσει πρακτικούς 
τρόπους για να οργανωθεί καλύτερα. Έτσι λόγω των συνεχών ταξιδιών όφειλε να 
προχωρήσει στη σύμπτυξη των υπαρχόντων του, αλλά και να θέσει προτεραιότητες στην 
μεταφορά των αντικειμένων και στη χωροθέτησή τους κατά το ταξίδι. Οι συνθήκες δηλαδή, 
οδήγησαν τον άνθρωπο στην κατηγοριοποίηση των περιουσιακών του στοιχείων, σε αυτά που 
ήταν για καθημερινή χρήση, σε αυτά που η χρήση τους επιβαλλόταν σε ειδικές περιστάσεις 
(π.χ. εορτές), αλλά και σε αυτά που θα χρησιμοποιούνταν σε έκτακτες συνθήκες. Έστω και αν 
δεν υπήρχε ο όρος «Σακίδιο Εκτάκτων Αναγκών», η ανάγκη υπήρχε και η ιδέα είχε 
δημιουργηθεί. 

 

  
Εικόνα 2.54Δύο χωρικοί πηγαίνουν στην αγορά. Ο πρώτος μεταφέρει σάκο στον ώμο και ο δεύτερος δύο 
καλάθια.13 
Εικόνα 2.55. Αγαλματίδιο αρχαίας Ελληνικής κωμωδίας. Ο ηθοποιός είναι μεταμφιεσμένος σε 
στρατιώτη/μισθοφόρο που μεταφέρει τον εξοπλισμό του. Ο χαρακτήρας ήταν κοινός σε κωμωδίες του 3ου αιώνα 
π.Χ.14 Γερμανία, Κρατική Αρχαιολογική Συλλογή Βερολίνου, (Antikensammlung, SMPK). 
 

Είναι γενικότερα αποδεκτό ότι ένας πόλεμος μέσα στα τόσα δεινά που δημιουργεί, 
συχνά δίνει ώθηση σε διάφορους τομείς και ανθρώπινες δραστηριότητες, που προκύπτουν ως 
επείγουσες και ανελαστικές ανάγκες λόγω των ειδικών συνθηκών που επικρατούν. Είναι 
επίσης γνωστό ότι πολλές ιδέες ξεκίνησαν για την εξυπηρέτηση στρατιωτικών σκοπών και 
υλοποιήθηκαν για πρακτικούς λόγους σε εμπόλεμες καταστάσεις, ενώ η χρήση πολλών 
αντικειμένων εξελίχθηκε σε πολεμικές εκστρατείες. Σε πολέμους στον αρχαίο ελληνικό 

 
13 Αγγειογραφία τού Ε’ αι. π.Χ.. Cambridge, Μουσείο Fitzwilliam 
14 Γερμανία, Κρατική Αρχαιολογική Συλλογή Βερολίνου, (Antikensammlung, SMPK) 
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κόσμο, όπως στον Πελοποννησιακό Πόλεμο15, οι οπλίτες αυτοοργανώνονταν σε ό,τι αφορά 
τα προσωπικά τους αντικείμενα και οι μεταφορές του στρατιωτικού υλικού γίνονταν κυρίως 
με ημίονους ή πλοία. Στην Κάθοδο των Μυρίων16 η χρήση ζώων ήταν εκτεταμένη. Μόνο 
όταν υπήρξαν σημαντικές απώλειες σε αυτά ή χρειάστηκε να πραγματοποιηθεί η διέλευση 
από δύσβατα μονοπάτια εγκαταλείφθηκε επουσιώδης εξοπλισμός. Οι έκτακτες συνθήκες 
δηλαδή επέβαλαν στους Έλληνες μισθοφόρους να επιλέξουν τα απολύτως απαραίτητα εφόδια 
και όπλα, όχι απλά για την διαβίωσή τους σε δύσκολες συνθήκες, αλλά για την επιβίωσή τους 
σε εχθρικό περιβάλλον. Υποχρεώθηκαν, δηλαδή, να επωμισθούν τα αναγκαία υλικά, που 
αδιαμφισβήτητα θα τους βοηθούσαν στην επιβίωσή τους κατά την διαφυγή τους και να 
συνεχίσουν την πορεία τους με σκοπό την σε άφιξή τους σε φίλια εδάφη. Ανάλογες αναφορές 
για τον τρόπο μεταφοράς του στρατιωτικού εξοπλισμού με ζώα ή άμαξες γίνεται και στις 
εκστρατείες του Μ. Αλεξάνδρου17. 

Εκεί, όμως, που δόθηκε νέα ώθηση στο θέμα του Σακιδίου Εκτάκτων Αναγκών ήταν 
στον ρωμαϊκό στρατό. Οι μετακινήσεις των Λεγεώνων, για την αντιμετώπιση εχθρικών 
στρατευμάτων ή για την επιβολή της τάξης, σε μια αυτοκρατορία που κάλυπτε το μεγαλύτερο 
μέρος του τότε γνωστού κόσμου, ήταν συνεχής, συχνά μάλιστα γίνονταν σε περιοχές που δεν 
υπήρχε εύκολη πρόσβαση. Το γεγονός αυτό υποχρέωνε τους Λεγεωνάριους στη μεταφορά 
εκτός από τον ατομικό οπλισμό τους και άλλων αντικειμένων ή εφοδίων απαραίτητων κατά 
τη μετακίνηση συνολικά του στρατεύματος. Η ανάγκη για τον περιορισμό του φόρτου και 
του όγκου των υλικών, ήταν μεγάλη. Καθώς η μεταφορά κάποιων αντικειμένων ήταν 
ανελαστική, υπήρξε αντίστοιχα η ανάγκη περιορισμού στη μεταφορά των απολύτως 
απαραιτήτων προσωπικών αντικειμένων. Αυτό, μάλιστα, φαίνεται και να επιβλήθηκε, καθώς 
υπήρξε μια ομοιομορφία στους σάκους μεταφοράς των προσωπικών αντικειμένων, αλλά και 
στον τρόπο ανάρτησής τους κατά την πορεία του στρατεύματος. Μέσα σε αυτούς τους 
σάκους υπήρχαν τα απολύτως αναγκαία υλικά (τρόφιμα, προσανάμματα φωτιάς, ρούχα, 
μαγειρικά σκεύη, κλινοσκεπάσματα, κ.λπ.) για την μετακίνηση του Λεγεωνάριου από ένα 
σημείο της Αυτοκρατορίας σε ένα άλλο (συνήθως στρατόπεδο), αλλά και για την 
αντιμετώπιση εκτάκτων συνθηκών (π.χ. τραυματισμός). 

 

  
Εικόνες 2.56, 57. Στήλη του Τραϊανού Ρώμη 110-113 μ.Χ. (COLVMNA TRAIANI) και λεπτομέρεια αυτής  

 
Στη στήλη του Τραϊανού στη Ρώμη (110 μ.Χ. περίπου), οι στρατιώτες απεικονίζονται 

στο γλυπτό να μεταφέρουν κατά την πορεία τους, προμήθειες σε στύλους που κρέμονται στον 
ώμο τους18. Αυτό το «marching pack» είχε τη χρήση ενός σύγχρονου σάκου μεταφοράς 
αγαθών και αντικειμένων για την κάλυψη βασικών αναγκών. Σε αυτά τα κοντάρια  

 
15 Ιστορία, Θουκυδίδης, 460-399- π.Χ.   
16 Κύρου Ανάβασις (Κάθοδος των Μυρίων), Ξενοφών (Θεμιστογένης ο Συρακόσιος), 430-355 π.Χ. 
17 Ιστορία του Ελληνικού Έθνους (6,7) , Παπαρρηγόπουλος Κωνσταντίνος (1853) Εκδόσεις Κάκτος ISBN 978-
960-382-810-5, 978-960-382-811-2 
18 The Marching Pack  https://romanrecruit.weebly.com/the-marching-pack.html  (Δεκέμβριος 2020) 

https://romanrecruit.weebly.com/the-marching-pack.html
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(διαμορφωμένοι πάσσαλοι) που ονομάζονταν «furca» οι στρατιώτες αναρτούσαν σάκους με 
ρούχα, ασκούς με νερό, δερμάτινες τσάντες «loculus» με διασταυρούμενο σχήμα, δίχτυα με 
τρόφιμα (φακές, σιτάρι, αποξηραμένο κρέας, καπνιστό τυρί, ένα είδος γαλέτας/παξιμαδιού 
που ονομαζόταν «buccellatum», κ.λπ.), κουβέρτα ή μανδύα σε ρολό, σκεύη κουζίνας 
(διαφορετικού μεγέθους κατσαρολικά που ονομάζονταν «patera» και «situla»). Εκτιμάται ότι 
στη loculus τοποθετούνταν τα μικρά αντικείμενα και εργαλεία, που έχει βρεθεί σε ανασκαφές 
οτι διέθεταν οι Ρωμαίοι στρατιώτες (π.χ. κουτάλι, νομίσματα, σετ ραπτικής, ζάρια, 
πυρεκβόλο.) 

 

 
Εικόνα 2.58. Λεγεωνάριοι. Κάθε ένας μεταφέρει ένα «marching pack» σε μια  «furca» που αποτελούσαν μια 
πρώιμη μορφή ενός σακιδίου βασικών αναγκών που μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και σε έκτακτες συνθήκες. 

 
Ειδικά19, σε ό,τι αφορά την φωτιά, που αποτελούσε βασικό στοιχείο επιβίωσης, 

χρησιμοποιείτο το πυρεκβόλο, μεταλλικό, συνήθως ατσάλινο αντικείμενο, που όταν γινόταν η 
κρούση του με λίθους που περιείχαν πυρίτιο (σιδηροπυρίτης, πυριτόλιθος χαλαζίας, 
χαλκηδόνιος) προκαλείτο η παραγωγή σπινθήρων. Οι λίθοι αυτοί λέγονταν πυρόλιθοι ή 
πυροβόλοι λίθοι, «igniarius lapis».20 Από τους Ρωμαίους, το βασικό αυτό στοιχείο επιβίωσης 
και μέρος του σακιδίου των Λεγεωνάριων, πέρασε στην Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία 
(Βυζάντιο), είτε στην αρχική ελλειψοειδή του μορφή είτε σε σχήμα που θυμίζει το γράμμα 
Β21. Τους πυρόλιθους22, το πυρεκβόλο μαζί με την ίσκα23 τα τοποθετούσαν σε μικρά 

 
19 ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΠΟ ΦΩΣ ΣΤΟ ΦΩΣ https://docplayer.gr/69116316-Mia-istoria-mia-istoria-apo-
fos-sto-fos-light-on-light-an-illuminating-story-mia-istoria-apo-fos-sto-fos-light-on-light-an-illuminating-
story.html 
20 Ο Ρωμαίος ποιητής Προυδέντιος (τέλη 4ου αρχές 5ου αι.) αναφέρεται στη χρήση του πυρεκβόλου για να 
«κάνει τη φλόγα να ξεπηδήσει από την πέτρα»: «Quamvis innumero  sidere regiam/ Lunarique polum lampade  
pinxeris,/ Incussu silicis lumina nos tamen». 
21, 22 21Σιδερένια πυρέκβολα που βρέθηκαν σε ανασκαφές, όπως για παράδειγμα στην Ολυμπία, στις Σάρδεις 
και στην Κόρινθο επιβεβαιώνουν τη χρήση αυτής της μεθόδου αφής φωτιάς και στα βυζαντινά χρόνια. Από 
την Κόρινθο προέρχεται το τμήμα ενός πυρεκβόλου, το οποίο βρέθηκε μαζί με ένα θραύσμα πυρόλιθου στον 
τάφο ενός περιπλανώμενου στρατιώτη, χρονολογούμενο στον όψιμο 6ο - αρχές 7ου αι. 17. Στο Stalać της 
σημερινής Σερβίας έχουν ανευρεθεί πυρέκβολα που χρονολογούνται από τα τέλη του 14ου έως τις αρχές του 
15ου αι. 
 
 

23 Είδος μύκητα (Phellinus igniarius), που το ξέραιναν και τον χρησιμοποιούσαν παλαιότερα ως προσάναμμα. 

https://docplayer.gr/69116316-Mia-istoria-mia-istoria-apo-fos-sto-fos-light-on-light-an-illuminating-story-mia-istoria-apo-fos-sto-fos-light-on-light-an-illuminating-story.html
https://docplayer.gr/69116316-Mia-istoria-mia-istoria-apo-fos-sto-fos-light-on-light-an-illuminating-story-mia-istoria-apo-fos-sto-fos-light-on-light-an-illuminating-story.html
https://docplayer.gr/69116316-Mia-istoria-mia-istoria-apo-fos-sto-fos-light-on-light-an-illuminating-story-mia-istoria-apo-fos-sto-fos-light-on-light-an-illuminating-story.html
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δερμάτινα πουγκιά και περιλαμβάνονταν απαραίτητα στο σακίδιο και του Βυζαντινού 
στρατιώτη24. 

 

  
Εικόνες 2.59, 60. Σύγχρονες αναβιώσεις των βασικών υλικών που μετέφερε ένας Ρωμαίος στρατιώτης και των 
αποθηκευτικών μέσων που χρησιμοποιούσε. Το πυρεκβόλο αποτελούσε αναπόσπαστο εργαλείο κατά την 
εκστρατευτική πορεία. 
 

  
Εικόνες 2.61,62. Σύγχρονη αναβίωση των αντικείμενων ενός Λεγεωνάριου και αναπαράσταση του τρόπου 
ανάρτησης του δερμάτινου σάκου μεταφοράς ρούχων και ενδυμάτων. 
 

  
Εικόνες 2.63-65.  Αναπαράσταση και αναδημιουργία βασικού «εξοπλισμού πορείας» των Ρωμαίων στρατιωτών. 

 
24 Σε κείμενο των μέσων του 6ου αι. επισημαίνεται ότι για την άμεση αφή μιας φωτιάς οι βιγλάτορες όφειλαν 
να διατηρούν διαθέσιμα: «φρύγανά τε καὶ καλάμην καὶ δένδρων ἀκρεμόνας, καὶ χόρτον, φέρειν τε μεθ’ 
ἑαυτῶν καὶ λίθον πυρίτην. ποιεῖ δὲ μάλιστα φλόγα τε καὶ καπνὸν δασύν τε καὶ εἰς ὕψος αἱρόμενον στύππη 
κατὰ πυρὸς ἐπιχεομένη» Επίσης, ο Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος τον 10ο αι. καθιστά σαφή τη 
σπουδαιότητά τους, συμπεριλαμβάνοντας τις ίσκες και τα πυρέκβολα στον εξοπλισμό που έπρεπε να 
μεταφέρουν μαζί τους τα εκστρατευτικά σώματα. 
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Η σπουδαιότητα αυτού του μικρού και ταυτόχρονα αναπόσπαστου παρελκόμενου του 
προσωπικού στρατιωτικού σακιδίου βασικών αγαθών και εκτάκτων αναγκών, του 
Βυζαντινού στρατιώτη ήταν μεγάλη. Μάλιστα, λόγω του ότι πυροδοτούσε την ανάφλεξη του 
«υγρού πυρός», του γνωστού εμπρηστικού όπλου των Βυζαντινών, τοποθετήθηκε ως 
σύμβολο και στο επίσημο φλάμπουρο της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και έκτοτε 
εξαπλώθηκε και επιβίωσε ως σήμερα στις σημαίες και άλλων εθνών ή κρατικών δομών. 

 

   

    
Εικόνες 2.66-72. Πυρεκβόλα που έφερε στο φως στο φως η αρχαιολογική σκαπάνη και ανακατασκευές. 
 

 
Εικόνες 2.73-77. Λάβαρα και σημαίες με το σχήμα του πυρεκβόλου (Κωνστ/πολης, Ναυτική, Θεσσαλονίκης, 
Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, Σερβίας). 
 

   

   

  
Εικόνες 2.78-89. Οικόσημα και φλάμπουρα με το σήμα του πυρεκβόλου (από Δυτικά χειρόγραφα). 
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Εικόνες 2.90-93. Ρωμαίος και Βυζαντινοί στρατιώτες έτοιμοι για πορεία, φέροντες τον οπλισμό και τα αναγκαία 
για την επιβίωσή τους υλικά.  
 

  
Εικόνες 2.94,95. Σακίδιο και τα απαραίτητα υλικά καθημερινής χρήσης για έναν ταξιδιώτη στον Μεσαίωνα. 
 

Στον Μεσαίωνα οι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν για τη χερσαία μεταφορά αγαθών και 
υλικών εκτός από κάρα και άμαξες, σακίδια από δέρμα ή ύφασμα που αναρτούσαν σε ξύλινα 
πλαίσια και κατόπιν τα φόρτωναν στην πλάτη τους ή απλά σακίδια πλεγμένα από καλάμια. 
Στις μετακινήσεις και στα περιορισμένα ταξίδια τους, χρησιμοποιούσαν διάφορα 
σακίδια/τσάντες, ενώ τα μικρά αντικείμενα τα αναρτούσαν στη μέση τους. 

Σταδιακά, με την πάροδο του χρόνου, ο καθημερινός τρόπος μεταφοράς των 
αντικειμένων εξελίχθηκε. Οργανώθηκε ακόμη περισσότερο με την άφιξη των Ευρωπαίων 
αποίκων και το συστηματικό εποικισμό νέων εδαφών στην Αμερική. Αργότερα στους 
διάφορους πολέμους υπήρξε και νέα συντονισμένη βελτίωση του ατομικού σακιδίου του 
οπλίτη. 
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Εικόνες 2.96-108. Μικρά, μεγάλα σακίδια και ατομικοί τρόποι μεταφοράς αντικειμένων κατά τον μεσαίωνα. 

   
Εικόνες 2.109-111. Τρόποι μεταφοράς κατά την Αναγέννηση και μετά. Στρατιώτης την ίδια περίοδο. Στον ατομικό 
εξοπλισμό του περιλαμβάνεται σακίδιο και τυλιγμένο σε ρολό υπόστρωμα ή κουβέρτα. 
 

   
Εικόνες 2.112-114. Οι πρώτοι Αμερικάνοι Έποικοι (αναπαράσταση) με ατομικά σακίδια βασικών αναγκών και 
στολή στρατιώτη της Βρετανικής Αυτοκρατορίας με τον αντίστοιχο εξοπλισμό. 
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Εικόνες 2.115-116. Ο απαραίτητος εξοπλισμός των Αμερικανών πιονέρων (1600-1700 μ.Χ.) για την επιβίωση 
τους και την αντιμετώπιση άγνωστων συνθηκών. 

 
Εικόνες 2.117-119. Ένας παλαιός προσφιλής τρόπος ανάρτησης βασικών υλικών κατά την διενέργεια πορείας που 
επιβιώνει σε κάποιες περιπτώσεις και στις μέρες μας. Σε ένα απλωμένο σκληρό ύφασμα (κουβέρτα, canvas, 
πόντσο, αδιάβροχο, κ.λπ.), που χρησιμοποιείται για υπόστρωμα, ύπνο ή τέντα, τοποθετούμε τα μικροαντικείμενα ή 
ρούχα που θέλουμε να μεταφέρουμε. Το τυλίγουμε και το δένουμε κατάλληλα για να ασφαλιστεί το περιεχόμενο. 
Στην συνέχεια το αναρτούμε διαγώνια στο σώμα μας (bedroll). Αργότερα εξελίχθηκε στο σύστημα "Dungalla"25 
κατά την εξερεύνηση της Αυστραλιανής ενδοχώρας από τους Myles Dunphy & Bert Gallop και φαίνεται ότι η 
αρχική χρήση του ήταν για τη μεταφορά κλοπιμαίων. 
 

  
Εικόνες 2.120, 121. Αναπαράσταση σακιδίου των αρχών του 1800 μ.Χ.  Φωτογραφία Αμερικανού στρατιώτη με το 
σακίδιο του (Αμερικανικός Εμφύλιος Πόλεμος 1861-1865). 

 
25Archival Gear – The First “Hootchie and Swag” challenge 
 https://thejungleisneutral.wordpress.com/2014/03/05/archival-gear-the-first-hootchie-and-swag-challenge/  
(Δεκέμβριος 2020) 

https://thejungleisneutral.wordpress.com/2014/03/05/archival-gear-the-first-hootchie-and-swag-challenge/
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Ερχόμενοι στη σύγχρονη εποχή, διαπιστώνουμε και πάλι ότι οι πολεμικές 
συγκρούσεις ήταν αυτές που υπήρξαν καταλύτης και έδωσαν το έναυσμα για βελτίωση και 
εργονομική εξέλιξη του σακιδίου με τον βασικό εξοπλισμό ενός στρατιώτη. 

Χαρακτηριστικές του σακιδίου, που έφεραν πάντα μαζί τους οι στρατιώτες με υλικά 
για την διαβίωσή τους, είναι οι απεικονίσεις σε ελληνικές λαϊκές λιθογραφίες από τις αρχές 
του 20ού αιώνα αλλά και φωτογραφικό υλικό από τους Βαλκανικούς Πολέμους. Σε αυτές 
φαίνεται ο τρόπος μεταφοράς του στρατιωτικού σακιδίου και ιδιαίτερες λεπτομέρειες, όπως η 
θέση του μεταλλικού δοχείου που χρησιμοποιείτο για φαγητό (καραβάνα), η κουβέρτα 
δεμένη περιμετρικά του σακιδίου κ.λπ. Εντύπωση προκαλεί ότι τα στρατιωτικά τμήματα που 
θεωρούνταν επίλεκτα, έπρεπε να είναι εύκολα μετακινήσιμα και άμεσης απόκρισης, φέροντα 
διαγώνια μόνο μια κουβέρτα, με εντός αυτής τα απολύτως απαραίτητα αντικείμενα ή και 
τίποτα. Αυτά τα χαρακτηριστικά, η μεταφορά των απολύτως απαραίτητων αντικειμένων και η 
ευελιξία, είναι ζητούμενα και στο σύγχρονο Β.Ο.Β.72. 
 

 

 
Εικόνες 2.122-124. Εξοπλισμός στρατιώτη του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου με δεσπόζουσα θέση να έχει σε αυτόν το 
ατομικό σακίδιο. Σακίδιο περιηγητή. Σακίδιο του Ρωσικού Τσαρικού Στρατού την ίδια εποχή. 
 

  
Εικόνες 2.125,126. Η Μάχη του Σαρανταπόρου - στενών της Πόρτας (9-10-1912). 
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Εικόνα 2.127. Α΄ απελευθέρωση Βορείου Ηπείρου 6/12/2012. 
 

 
Εικόνα 128. Απελευθέρωση Ιωαννίνων-Παράδοση Οχυρού Μπιζάνη (21-2-1913) 
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Εικόνες 2.129,130. Β΄ Βαλκανικός Πόλεμος αιχμάλωτοι Βούλγαροι στρατιώτες στο Σιμιτλί όπου αιχμαλωτίστηκε 
ένα ολόκληρο βουλγαρικό σύνταγμα. Οι Βούλγαροι στρατιώτες φέρουν κουβέρτα (bedroll), περασμένη διαγώνια 
στον κορμό τους. Οι Έλληνες φύλακες φέρουν το ατομικό σακίδιό τους. 
Απόβαση Ελλήνων στρατιωτών στη Σμύρνη (2-5-2019). Φέρουν ατομικό οπλισμό και σακίδιο. 
 
 Στους δύο παγκόσμιους πολέμους και μετά από αυτούς, τότε που αναπτύχθηκε η 
πολεμική βιομηχανία, αν και πολλές φορές η πίεση του χρόνου ήταν ασφυκτική, το 
στρατιωτικό σακίδιο εξελίχθηκε και έγινε ευέλικτο και προσαρμοσμένο στις εκάστοτε 
συνθήκες και κινδύνους. Αυτή η προσαρμοστική διαφοροποίηση και βελτίωση του βασικού 
εξοπλισμού επιβίωσης και του στρατιωτικού σακιδίου σε σχέση με το παρελθόν έγινε βάσει 
των εκάστοτε επικρατουσών συνθηκών και προέκυψε από τις πραγματικές ανάγκες στο 
πεδίο. Τα ίδια σημαντικά στοιχεία και παραμέτρους πρέπει να λαμβάνει υπόψη και ο χρήστης 
ενός Β.Ο.Β.72, η διαμόρφωση του οποίου πρέπει να βασίζεται στους κινδύνους όπως αυτοί 
διαμορφώνονται κάθε φορά, στις κλιματολογικές και γεωφυσικές συνθήκες της περιοχής και 
στις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε προσώπου. 
 

 

 
Εικόνες 2.131-133. Αντιασφυξιογόνες μάσκες από τον WWI. Οι νέοι κίνδυνοι έφεραν την ανάγκη για προσθήκη 
νέων υλικών στο σακίδιο του στρατιώτη. 
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Εικόνες 2.134-136. WWII, εξοπλισμός στρατιωτών στο μέτωπο του πολέμου Ασίας-Ειρηνικού. Οι ιδιαίτερες 
κλιματολογικές και γεωφυσικές συνθήκες που επικρατούσαν σε αυτή την περιοχή της γης υποχρέωσαν στην 
αντίστοιχη προσαρμογή του βασικού εξοπλισμού επιβίωσης, με άλλου τύπου καπέλου και υποδημάτων, την 
προσθήκη ματσέτας (machete), χαπιών για την αντιμετώπιση τροπικών ασθενειών κ.λπ. Οι ιδιαίτερες ανάγκες ενός 
σκαπανέα επέβαλαν την προσθήκη επιπλέον εργαλείων (κάβουρας, τανάλια γάντια, κ.λ.π.) στο σακίδιό του. 
 

Το βασικό26,27, όμως, σημείο καμπής και η εμφάνιση του Σακιδίου Εκτάκτων 
Αναγκών, B.O.B. (Σακίδιο Φυγής), στη σύγχρονη ιστορία, ξεκινάει στο Πόλεμο της Κορέας 
(1950-1953). Ο πόλεμος αυτός ήταν η πρώτη περιφερειακή ένοπλη σύρραξη κατά την 
διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου και ήταν πολυεπίπεδος και γρήγορος. Λόγω αυτού του 
γεγονότος οι συμμαχικές δυνάμεις συχνά άλλαζαν αμυντικές θέσεις, καθώς μάθαιναν την 
τελευταία στιγμή για κάποια επικείμενη επίθεση και χρειαζόταν να υποχωρήσουν ή να 
προβούν σε κινήσεις τακτικής για να αποφύγουν την υπερκέραση. Αυτό για τον Αμερικανικό 
στρατό είχε γίνει τόσο συνηθισμένο που συχνά πραγματοποιείτο με μία και μόνο 
διαταγή/κωδικό μέσω ασυρμάτου. Ήταν η (US slang) διαταγή: «BUG OUT», δηλαδή άμεση 
φυγή, «τα παρατάμε όλα και φεύγουμε γρήγορα σε συνθήκες πίεσης», ή στην αργκό: «την 
κοπανάμε». Τότε, όλοι, όσοι βρίσκονταν εκεί, έπρεπε άμεσα να μεταβούν σε άλλο 
προκαθορισμένο και ασφαλές σημείο (B.O.L.). Υπάρχει ακόμα η άποψη ότι η φράση «BUG 
OUT» ίσως να μην ήταν αυτή καθεαυτή η επίσημη διαταγή, αλλά να καθιερώθηκε ως 
επεξηγηματική κωδική έκφραση μεταξύ των στρατιωτών. Όμως, κάπως έτσι πολλοί 
ξεκίνησαν να προετοιμάζουν σακίδια πλάτης που είχαν μέσα όλα τα απαραίτητα σε 
περίπτωση που θα λάμβαναν τη διαταγή «BUG OUT» και για τον ίδιο λόγο τα ονόμασαν 
BOB (από τα αρχικά των λέξεων Bug Out Bag). 

Εκτιμάται ότι βασίσθηκε στο kit Επιβίωσης, Απόδρασης και Διαφυγής (Escape & 
Evasion Bag, Ε&Ε Bag) των καταρριφθέντων πιλότων της USAF, γνωστό και ως «Bail Out 
Bag». Σκοπός αυτής της συλλογής ήταν να δώσει στον πιλότο τα απαραίτητα υλικά ώστε να 
επιβιώσει και να διαφύγει – κατά τεκμήριο καταδιωκόμενος από τον εχθρό. Επίσης, δεν 
αποκλείεται να υπήρξε και η ανεπίσημη καθοδήγηση της CIA28 η οποία διέθετε στα στελέχη 
της ανάλογα kit επιβίωσης. Στο Παράρτημα ΙΙΙ περιγράφονται τέτοιες συλλογές επιβίωσης 
από τις οποίες εκτιμάται ότι υπήρξαν επηρεασμοί για το είδος των παρελκόμενων και 
αναλώσιμων που περιείχε το στρατιωτικό Β.Ο.Β.: μία από πιλότο29 της Ελληνικής Πολεμικής  

 
26 Επιβίωση: Σακίδιο 72 ωρών https://defensegr.wordpress.com/2017/05/30/epibiwsh-sakidio-72-wrwn/ 
27 Bug-out bag https://en.wikipedia.org/wiki/Bug-out_bag (Δεκέμβριος 2020) 
28 https://www.facebook.com/Central.Intelligence.Agency (Δεκέμβριος 2020) 
29 Συλλογή Επιβίωσης Πιλότων. Προσωπικό αρχείο (Νοέμβριος 2017) 

https://defensegr.wordpress.com/2017/05/30/epibiwsh-sakidio-72-wrwn/
https://en.wikipedia.org/wiki/Bug-out_bag
https://www.facebook.com/Central.Intelligence.Agency
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Εικόνες 2.137-139. Στον πόλεμο της Κορέας υπήρχαν συνεχείς στρατιωτικές μετακινήσεις και αναδιάταξη 
δυνάμεων. 

  
Εικόνες 2.140-141. Αμερικανοί στρατιώτες με τον ατομικό εξοπλισμό τους στην χιονισμένη Κορεατική χερσόνησο. 
 

 
Εικόνες 2.142. Η Ελλάδα συμμετείχε σε αυτό τον πόλεμο και με αεροπορικές δυνάμεις. Στρατιώτες με τα σακίδιά 
τους αναμένουν να επιβιβασθούν σε μεταγωγικό αεροπλάνο της Ελληνικής Βασιλικής Αεροπορίας. 
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Αεροπορίας, με την αρχική έκδοση των οδηγιών (1-10-1951) να παραπέμπει στον πόλεμο της 
Κορέας (αντίστοιχη των πιλότων USAF) και μία από έκθεμα30 στο μουσείο της CIA στην 
Βιρτζίνια των ΗΠΑ, η οποία εκτιμάται πως περιέχει υλικά που δεν είναι πρακτικά και 
χρήσιμα για τον σκοπό που προορίζονται. Ο όρος Β.Ο.Β. με τον καιρό επισημοποιήθηκε και 
έτσι συνεχίσαμε να βλέπουμε να διογκώνονται και να επεκτείνονται ανάλογα σακίδια στους 
μετέπειτα πολέμους, ενώ το ακρωνύμιο και η σχετική μεθοδολογία υιοθετήθηκαν και από τα 
στρατιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα σε όλο τον κόσμο. Η μεθοδολογία περιλαμβάνει: α) τον 
εντοπισμό ασφαλούς τοποθεσίας διαφυγής (B.O.L), β) τον τρόπο διαφυγής και τα μέσα που 
θα χρησιμοποιηθούν για να πραγματοποιηθεί η απόσυρση από την επικίνδυνη περιοχή 
(Bugging Out) και γ) τις προμήθειες που θα πρέπει και δύναται να μεταφερθούν γρήγορα για 
την επιβίωση του έμψυχου υλικού στο ύπαιθρο, παραμένοντας, παράλληλα, αυτό αξιόμαχο. 

 
Εικόνες 2.143-145. Διάφορες μορφές ατομικών/επαγγελματικών Σακιδίων. EMS (Emergency Medical Services) 
Bag, ΕΜΤ (Emergency Medical Trauma) Bag   MTR (Med-Tech Resource) Bag. 

 
Συμπληρωματικά με τα ανωτέρω εργαζόμενοι σε επαγγέλματα αιχμής, όπως 

αστυνομικοί άμεσης επέμβασης, πυροσβέστες και διασώστες, είχαν, λόγω της φύσης της 
δουλειάς τους ανάλογο επαγγελματικό/υπηρεσιακό ατομικό σακίδιο που περιελάμβανε, εκτός 
από προσωπικά αντικείμενα, τον απαραίτητο εξοπλισμό, εργαλεία κ.λπ., για να μεταβούν και 
να δράσουν σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης και όχι για να διαφύγουν και να επιβιώσουν 
από μια έκτακτη κατάσταση ή επικείμενο καταστροφικό συμβάν. Υπήρχαν, λοιπόν, 
επαγγελματικές κατηγορίες ανθρώπων που μετά από εντολή ή με το σχετικό σήμα, άρπαζαν 
τον απαραίτητο ατομικό εξοπλισμό - στην χρήση του οποίου, βέβαια, είχαν εκπαιδευτεί - και 
προχωρούσαν σε άμεση επέμβαση σύμφωνα με τα καθήκοντα και την αποστολή τους. 
Δηλαδή, σε αυτές τις υπηρεσίες ή δομές γνωρίζουν ήδη μια διαφορετική (επαγγελματική) 
όψη του σακιδίου. Ειδικά στην Αμερική, για την παροχή τέτοιων υπηρεσιών και γενικά για 
θέσεις ενστόλων, προτιμούνταν βετεράνοι οι οποίοι μεταλαμπάδευσαν γνώσεις και ιδέες, 
μετέφεραν τις εμπειρίες τους στις νέες τους εργασίες και έδωσαν άλλη διάσταση σε ό,τι 
αφορά το Β.Ο.Β., προσαρμόζοντάς το ανάλογα με την περίπτωση.  

  
Εικόνες 2.146-148.  Διάφορες μορφές ατομικών/επαγγελματικών Σακιδίων Πυροσβεστών και Δασοπυροσβεστών. 

 
30 Συλλογή Επιβίωσης Απόδρασης & Διαφυγής της CIA (26/04/2017) Αρχικό κείμενο:  
https://defensegr.wordpress.com/2017/04/26/syllogh-epibiwshs-apodrashs-kai-diafyghs-ths-cia/  

https://gr.pinterest.com/medtechresource/
https://defensegr.wordpress.com/2017/04/26/syllogh-epibiwshs-apodrashs-kai-diafyghs-ths-cia/
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Επιπλέον, ο όρος και ο τρόπος σκέψης μεταφέρθηκε και στην καθημερινότητα 
πολλών βετεράνων οι οποίοι συχνά καταλάμβαναν, μετά την επιστροφή τους και άλλες 
θέσεις στην δημόσια διοίκηση. Έτσι, η έννοια πέρασε σε ευρεία χρήση στην Αμερικανική 
κυρίως κοινωνία και υπήρξε ώσμωση, των σχετικών τεχνικών που διέπουν το Β.Ο.Β.72, σε 
θέματα εκκένωσης πριν από καταστροφές (π.χ. ανεμοστρόβιλοι, μεγαπυρκαγιές) ή 
βραχυπρόθεσμης ανακούφισης του πληθυσμού μετά από αυτές. Σταδιακά διαχύθηκε και σε 
εθελοντικές ομάδες πρώτης απόκρισης, σε άτομα που ασχολούνται με την Πολιτική 
Προστασία και την επιβίωση μετά από καταστροφές. 

Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί μια βιομηχανία, κυρίως στην άλλη πλευρά του 
Ατλαντικού, παραγωγής τέτοιων σακιδίων, ανάλογων υλικών πλήρωσής τους, βιβλίων, 
εφαρμογών σε ηλεκτρονικά μέσα, αλλά και σεμιναρίων. Όλα αυτά εκμεταλλεύονται στο 
έπακρο τον φόβο και την ανασφάλεια των πολιτών μπροστά στο άγνωστο και το ξαφνικό, 
συχνά δε, είναι ακραία, ενώ κάποια περιέχουν ανακρίβειες. Δυστυχώς, επίσης, βλέπουμε να 
κυριαρχούν τα εμπορικά κριτήρια, να υπάρχει απροκάλυπτα ως σκοπός το κέρδος και να 
ξεφεύγουν από τον αρχικό στόχο που είναι η προστασία του πολίτη. Με επίφαση το γενικό 
θέμα της «επιβίωσης», ειδικά οι εφαρμογές σε κινητά τηλέφωνα, προσπαθούν εσφαλμένα να 
εισάγουν τον χρήστη στο θέμα του Β.Ο.Β.72 λόγω επιφανειακής προσέγγισης. Με άλλα 
λόγια, μέσα από στείρες λίστες και οδηγίες υποστηρίζουν ότι θα συνδράμουν στην 
οικοδόμησή του σακιδίου και στην οργάνωση του περιεχομένου του. Η μόνη πιθανόν, κατά 
την άποψη του γράφοντα, πιο αξιόλογη προσπάθεια σε αυτό τον τομέα είναι η εφαρμογή 
«Bug Out Bag Survival Guide». 

 

    
Εικόνες 2.149-153. Εφαρμογές για iPad & iPhone που περιλαμβάνουν στοιχεία για το Β.Ο.Β.72. 
Take 10, Disaster Surveyor, Emergency Preparedness Guide, Emergency Ready 

 

 

 
Εικόνες 2.154-156. Εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα σε διάφορα λειτουργικά συστήματα (application Android &  
iOS για smartphones & tablet) που εμπεριέχουν στοιχεία για το Β.Ο.Β.72. 
SurvivaL App - Offline Wilderness survival guide, Offline Survival Manual, Ultimate Survival Manual 

https://itunes.apple.com/us/app/take-ten-to-the-greater-outdoors/id412088534?mt=8
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Εικόνες 2.157,158. Μια πιο αξιόλογη εφαρμογή, επικεντρωμένη στο θέμα του Β.Ο.Β.72. 
Bug Out Bag Survival Guide, Bug Out Bag Checklist iOS Universel / Utilitaires 
 

  
Εικόνες 2.159,160. Αφίσα σεμιναρίου στην Ελλάδα με θέμα το Bug Out Bag και ξενόγλωσσα βιβλία με το ίδιο 
θέμα. 

 
Είδαμε, λοιπόν, επιγραμματικά όχι μόνο τον ατομικό τρόπο μεταφοράς αντικειμένων 

ανά τους αιώνες και την εξέλιξη των σακιδίων σε βάθος χρόνου, αλλά και τις επιρροές που 
υπήρξαν στο Β.Ο.Β.72, κυρίως από τον στρατιωτικό τομέα. Όλα αυτά είναι απαραίτητα 
στοιχεία και πληροφορίες για να κατανοήσει κάποιος πώς φτάσαμε στο σημερινό Σακίδιο 
Εκτάκτων Αναγκών και να γίνει σαφές το στρατιωτικό υπόβαθρο πάνω στο οποίο βασίζεται. 
Το Σακίδιο Εκτάκτων Αναγκών είναι άρρηκτα δεμένο με το Ατομικό Στρατιωτικό Σακίδιο 
και σε μεγάλο βαθμό το περιεχόμενό του είναι δομημένο με παρόμοιο τρόπο. Εκτός αυτών, 
και τα υλικά από τα οποία είναι κατασκευασμένο επιζητείται να έχουν τις ίδιες ιδιότητες 
(υδατοαπωθητικά, ανθεκτικά, αντοχής κ.λπ.) και να εξασφαλίζουν στους χρήστες την 
απρόσκοπτη χρήση του σε αντίξοες συνθήκες. Η ιστορία του Β.Ο.Β.72, λοιπόν, είναι 
συνυφασμένη με αυτά και θα μπορούσε κάποιος να πει ότι αποτελεί ένα αναγκαίο παρακλάδι 
και αναμενόμενη μετάλλαξη, του ατομικού σακιδίου μάχης στον πολιτικό τομέα, συχνά με 
επαγγελματικές επιδράσεις. Μια επέκταση δηλαδή ενός στρατιωτικού σακιδίου που στη 
συνέχεια ακολούθησε αυτόνομη φυσική εξέλιξη και προσαρμοστική διαφοροποίηση ανά 
περιοχή και καταστροφικό φυσικό ή ανθρωπογενές συμβάν. 
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2.4.2 Κυτίο Βασικών Προμηθειών. Πρώιμα στοιχεία και εξέλιξη 
Ο άνθρωπος, κατά το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα της μακραίωνης ιστορία του, 

βασιζόταν για την διαβίωσή του κυρίως στον πρωτογενή τομέα, ως τροφοσυλλέκτης, ως 
καλλιεργητής κ.λπ. Είχε, δηλαδή, πάντα το άγχος ότι ο τρόπος ζωής του επηρεαζόταν άμεσα 
από τις καιρικές συνθήκες και τις φυσικές καταστροφές. Μόνο τους τελευταίους αιώνες αυτό 
έχει περιοριστεί, με την σταδιακή εκβιομηχάνιση, την πρόοδο σε διάφορους επιστημονικούς 
τομείς και την αύξηση του προσδόκιμου ζωής. 

Αυτή η ανησυχία εύγλωττα αποτυπώνεται στη Βίβλο. Σε ένα κατά κύριο λόγο 
πνευματικό βιβλίο αποδίδεται ανάγλυφα η αβεβαιότητα που διακατέχει τον άνθρωπο για 
υλικά και βιοτικά θέματα, δηλαδή η ανασφάλεια και η αγωνία για την βιολογική του 
επιβίωση την επόμενη ημέρα. Τόσο στην Παλαιά Διαθήκη31, με την εξιστόριση  των γνωστών 
ονείρων του Φαραώ, με τις επτά παχιές και επτά ισχνές αγελάδες και την σχετική 
αποθήκευση τροφίμων για την περίοδο του λιμού, όσο και στην Καινή Διαθήκη32 με την 
παραβολή του άφρονος πλουσίου, την πλεονεξία του και την υπερβολική αποθήκευση 
αγαθών, γίνεται φανερό ότι αυτά τα συναισθήματα είναι διάχυτα σε όλους τους ανθρώπους, 
διακατέχουν όλες τις κοινωνικές τάξεις, χωρίς απαραίτητα να σχετίζονται με οικονομικές 
θεωρίες ή να συνδέονται με πολιτικές γραμμές και συγκεκριμένες θρησκευτικές πεποιθήσεις. 

Οι βασικές προμήθειες και η ταξιθέτησή τους σε ένα κυτίο ή χώρο με όλα τα 
απαραίτητα αναλώσιμα, φάρμακα, και λοιπά παρελκόμενα πρέπει να εστιάζει  στη βοήθεια  
της οικογένειας, στους φίλους, και στην επιβίωση της κοινότητας σε μια απρόσμενη κρίση ή 
σε επείγοντα ιατρικά περιστατικά μέχρι την άφιξη της ανθρωπιστικής ή άλλης βοήθειας. 

Μια διαφορετική προσέγγιση υπήρχε και, εν πολλοίς, υπάρχει στις ΗΠΑ33,34. Το 
αυξημένο ποσοστό του πληθωρισμού στη δεκαετία του 1960, η αμερικανική νομισματική 
υποτίμηση, η συνεχιζόμενη ανησυχία για έναν πιθανό πυρηνικό πόλεμο μεταξύ των ΗΠΑ και 
της Σοβιετικής Ένωσης, καθώς και η αυξανόμενη ευπάθεια των αστικών κέντρων σε 
ελλείψεις εφοδίων και άλλες αστοχίες του συστήματος και της εφοδιαστικής αλυσίδας, 
οδήγησε μια σειρά από κυρίως συντηρητικούς αλλά και φιλελεύθερους διανοητές να 
δηλώνουν ότι οι ιδιωτικές προετοιμασίες θα ήταν «σοφές». Το 1964, ο Kennedy (J.F.K.) 
ζήτησε από τους Αμερικανούς να προετοιμάζονται για έναν πιθανό πυρηνικό πόλεμο μεταξύ 
ΗΠΑ και ΕΣΣΔ. Κατά την κρίση των πυραύλων της Κούβας35, πολλοί Αμερικανοί 
φοβούμενοι ότι το Μαϊάμι θα χτυπηθεί από σοβιετικούς πυραύλους, άρχισαν να φτιάχνουν 
τσιμεντένια καταφύγια στις πίσω αυλές τους. Τα τσιμεντένια καταφύγια (Β.Ο.L) ήταν 
πλήρως εξοπλισμένα με τρόφιμα, φάρμακα, επαρκείς ποσότητες νερού και διέθεταν 
συστήματα εξαερισμού.  

Κατά την επόμενη δεκαετία ο Howard Ruff στο  βιβλίο του «Famine and Survival in 
America, (1974)» προειδοποίησε για επικείμενη κοινωνικο-οικονομική κατάρρευση. Το 
βιβλίο του H. Ruff δόθηκε στη δημοσιότητα κατά τη διάρκεια μιας περιόδου με ανεξέλεγκτο 
πληθωρισμό, μετά την πετρελαϊκή κρίση του 1973. Πολλά στοιχεία για τις προμήθειες και 
την ανάπτυξη ανάλογων δεξιοτήτων μπορούν να βρεθούν σε αυτό το βιβλίο, 
συμπεριλαμβανομένων των συμβουλών για την αποθήκευση τροφίμων και αγαθών, καθώς 
και στο βιβλίο  «How to Prosper During the Coming Bad Years, (1979)» του ίδιου 
συγγραφέα. Μια μικρή αναζωπύρωση σε ανάλογα θέματα υπήρξε τις δεκαετίες του 1990 και 

 
31 Γένεσις κεφ 41. 
32 Κυριακή Θ' Λουκά (Λουκά κεφ. ιβ', στίχοι 16-21). 
33 Άρθρο του  Γιάννη  Κουτρούδη, 28 Αυγούστου 2020,  
https://www.maxmag.gr/politismos/survivalism-pos-tha-epivioseis-otan-katastrafei-i-gi/ (Δεκέμβριος 2020) 
34 Για τις τρεις επόμενες παραγράφους έχουν αντληθεί στοιχεία από τα: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Prepper  και https://en.wikipedia.org/wiki/Survivalism (Δεκέμβριος 2020) 
35 Cuban missile crisis https://en.wikipedia.org/wiki/Cuban_Missile_Crisis, (Δεκέμβριος 2020) 
https://www.britannica.com/event/Cuban-missile-crisis (Δεκέμβριος 2020) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Howard_Ruff
https://www.maxmag.gr/politismos/survivalism-pos-tha-epivioseis-otan-katastrafei-i-gi/
http://en.wikipedia.org/wiki/Prepper
https://en.wikipedia.org/wiki/Survivalism
https://en.wikipedia.org/wiki/Cuban_Missile_Crisis
https://www.britannica.com/event/Cuban-missile-crisis
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2000 με τον ιό της χιλιετίας των ηλεκτρονικών υπολογιστών (Y2K computer bug) και μετά 
την επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, στους Δίδυμους Πύργους.  

Γενικότερα, στην Βόρεια Αμερική υπάρχει η πρακτική της αποθήκευσης επιπλέον 
αναλώσιμων ειδών, ως αντιστάθμιση έναντι του πληθωρισμού αλλά και γιατί οι παροχές της 
πολιτείας σε περίπτωση ανεργίας δεν είναι οι αναμενόμενες. Επίσης, αξίζει να αναφερθεί οτι, 
η ακραία αποθήκευση προμηθειών έχει συνδεθεί με προτεσταντικές σέχτες και αιρέσεις 
κυρίως στις Μεσοδυτικές ΗΠΑ. Γνωστό παράδειγμα αποτελεί η Εκκλησία του Ιησού των 
Αγίων των Τελευταίων Ημερών (LDS)36. Η συγκεκριμένη φονταμενταλιστική αίρεση έχει 
κάνει βασικό δόγμα της τη συλλογή προμηθειών και ζητάει από τα μέλη της να 
συγκεντρώνουν αγαθά ώστε να προετοιμάζονται για τη Δευτέρα Παρουσία. Η πολιτική αυτή 
αναφέρεται ως "Ζωή Προνοίας" στις επίσημες εκδόσεις αυτής της «Εκκλησίας». Μια 
παραφυάδα της Εκκλησίας της Εβδόμης Ημέρας των Αντβεντιστών (Seventh-day Adventist 
Church), ο κλάδος Branch Davidians, ήταν επίσης γνωστή για ανάλογες πεποιθήσεις. Γενικά, 
η Προτεσταντική θεώρηση των πραγμάτων έχει επηρεάσει και αυτόν τον τομέα. 

Τα τελευταία χρόνια, ο φόβος του πολέμου, οι ενεργειακές ελλείψεις, οι 
 περιβαλλοντικές καταστροφές και η παγκόσμια αλλαγή του κλίματος, σε συνδυασμό με την 
οικονομική αβεβαιότητα, τις αλυσιδωτές καταστροφές (ο σεισμός του 2004 στον Ινδικό 
Ωκεανό και το tsunami που ακολούθησε, ο τυφώνας Κατρίνα κ.λπ.) καθώς και η γρίπη των 
πτηνών, των χοίρων και πρόσφατα ο κορωνοϊός (Η1Ν1, H5N1, SARS-CoV-2), κάνουν 
φανερή όχι μόνο την τρωτότητα των κατασκευών αλλά και γενικότερα το πόσο ευάλωτη 
είναι η ανθρωπότητα. Αυτό έκανε πολλούς να επιδιώκουν την αποθήκευση βασικών 
προμηθειών με σκοπό την χρήση τους κατά την διάρκεια μιας κρίσης ή μετά από μια 
καταστροφή. 

Στη χώρα μας δεν έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε που η μέση ελληνική 
οικογένεια βασιζόταν στην αγροτική οικονομία και στον πρωτογενή τομέα και αποθήκευε τις 
απαραίτητες προμήθειες για την διαβίωσή της ανά έτος ή ανά εποχή. Η οικογενειακή 
αυτάρκεια ήταν συνυφασμένη με την κλειστή οικιακή οικονομία. Η ευημερία προϋπέθετε τη 
οικογενειακή αυτονομία και δινόταν έμφαση στην καλλιέργεια των τροφών που κατανάλωνε 
η ίδια οικογένεια και στην εκτροφή οικόσιτων ζώων. Η περιορισμένη εξάρτηση από 
εξωτερικούς παράγοντες (χρηματοοικονομικούς, ενεργειακούς) ολοκληρωνόταν με τη 
συντήρηση και διατήρηση των τροφών, την ανάπτυξη δεξιοτήτων, την ανακύκλωση 
προϊόντων και γενικότερα την εξοικονόμηση με χρήση ιδίων πόρων (οικιακή αυτάρκεια). 
Θεμελιώδες στοιχείο ανεξαρτησίας της κάθε οικογένεια ήταν η κατοχή των δικών της 
βασικών προμηθειών και εφοδίων (λάδι, σιτάρι, οίνος, ζωοτροφές κ.λπ.). 

Σήμερα, στη Βόρεια Ευρώπη όπου εμφανίζονται συχνά ακραία καιρικά φαινόμενα και 
εκδηλώνονται πλημμύρες και χιονοπτώσεις με τελικό αποτέλεσμα τον πολυήμερο 
αποκλεισμό πολιτών εντός των οικιών τους, πιθανόν και χωρίς ρεύμα, ανάγκασε τις κατά 
τόπους αρχές στην προτροπή της διατήρησης ενός κυτίου βασικών προμηθειών ανά 
νοικοκυριό. Επίσης, τόσο η Αμερικανική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Διαχείρισης 
Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης FEMA37 (Federal Emergency Management Agency) όσο 
και  ο Αμερικανικός Ερυθρός Σταυρός38, συστήνουν να διατηρηθεί εκτός από την 72-ωρη 
προμήθεια βασικών ειδών για χρήση σε περίπτωση που είναι απαραίτητη μια εκκένωση, 
επιπλέον και μια προμήθεια δύο εβδομάδων αναλώσιμων, αγαθών, φαρμακευτικών ειδών, 
κ.λπ., συμπεριλαμβανομένου του νερού, προκειμένου οι πολίτες να ξεπεράσουν μια φυσική ή 
ανθρωπογενή καταστροφή (πιθανόν περιορισμένοι ή εγκλωβισμένοι) στην οικία τους. Πλέον 

 
36 LDS Preparedness Manual, Book 2: Temporal Preparedness, Version 8.0, June 1st, 2012, Brother Christopher 
M. Parrett Rigby East Stake, Idaho, P. O. Box 100, Rigby Idaho, 83442 USA. 
37 https://www.fema.gov/ (Δεκέμβριος 2020) 
38 https://www.redcross.org/ (Δεκέμβριος 2020) 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Y2K_computer_bug
http://en.wikipedia.org/wiki/Seventh-day_Adventist_Church
http://en.wikipedia.org/wiki/Seventh-day_Adventist_Church
http://en.wikipedia.org/wiki/Branch_Davidian
https://www.fema.gov/
https://www.redcross.org/
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αυτών, όλοι οι οργανισμοί, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, που ασχολούνται με την Πολιτική 
Προστασία όχι μόνο προτείνουν, αλλά παροτρύνουν τους πολίτες στη δημιουργία και 
οργάνωση ενός κυτίου εκτάκτων αναγκών και προμηθειών, δίνοντας έμφαση όχι μόνο στη 
διατήρηση τροφών με ορίζοντα έως και τρεις εβδομάδες, αλλά ζητούν να 
συμπεριλαμβάνονται  σε αυτό και υλικά Α’ Βοηθειών ή απαραίτητη φαρμακευτική αγωγή, 
βασικά εργαλεία, κ.λπ. 

Το κυτίο βασικών προμηθειών γνωστότερο και ως «emergency kit» συχνά συνδέεται 
με κάποιο καταφύγιο (π.χ. για αποφυγή ανεμοστρόβιλων) ή με την τοποθεσία (B.O.L) που θα 
είναι ασφαλής η διαμονή μετά ή κατά την διάρκεια του όποιου καταστροφικού γεγονότος. 
Έμφαση θα πρέπει να δοθεί στις ιδιαιτερότητες του κάθε νοικοκυριού (π.χ. παιδιά σε βρεφική 
ηλικία), στην σωστή αποθήκευση, σε άλλες λεπτομέρειες (π.χ. ύπαρξη κατοικίδιου) αλλά και 
στην εναρμόνιση με τον σχεδιασμό έκτακτης ανάγκης κάθε οικογένειας (Bugging Out). 
Τέλος, θα αναφέρουμε ότι υπάρχουν και για το κυτίο αρκετές εφαρμογές για κινητά 
τηλέφωνα και λογισμικά. 

 

  
Εικόνες 2.161-164. Ενδεικτικές εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα σε διάφορα λειτουργικά συστήματα. 
Food Prepping Survival Guide, E-Food Storage, Emergency Kit – FREE, Prep & Pantry 

 
Συγκεντρωτικά, λοιπόν, είδαμε σε ό,τι αφορά το Σακίδιο Εκτάκτων Αναγκών - 

Β.Ο.Β.72 την εξελικτική πορεία του και το πώς μια υφιστάμενη ανάγκη του ανθρώπου που 
υπήρχε σε άλλη μορφή, υιοθετήθηκε σταδιακά από στρατιωτικούς για χρήση σε πολεμικές 
επιχειρήσεις και στη συνέχεια επανεισήχθη στον πολιτικό τομέα, με επαναπροσδιορισμό της 
χρήσης. Όμως, αυτές οι μεταλλάξεις δεν μετέβαλλαν τη φιλοσοφία και τον τελικό σκοπό του 
συγκεκριμένου σακιδίου, ούτε τον πρακτικό τρόπο σκέψης που πρέπει να διέπει τις ενέργειές 
μας κατά την  οικοδόμησή του. Αυτά ήταν και παραμένουν η συγκέντρωση της ικανής και 
αναγκαίας μόνο ποσότητας αγαθών και υλικών για την ασφαλή μετάβαση από ένα σημείο σε 
ένα άλλο, πιθανόν σε αρκετά απομακρυσμένο χώρο, σε άγνωστες συνθήκες που ενδεχομένως 
να επιβάλλουν και τη φυγή. Σε ό,τι αφορά το Κυτίο Βασικών Προμηθειών – «Emergency 
Kit», που αφορά μακρόχρονο προγραμματισμό διαβίωσης/επιβίωσης με σταθερό σημείο 
αναφοράς (οικία ή καταφύγιο), διαπιστώθηκε ότι υπήρχε, ως κεντρική ιδέα, παλαιόθεν, με τα 
βασικά του στοιχεία να προσανατολίζονται σε θέματα διατροφής. Σήμερα έχει πολυσύνθετο 
χαρακτήρα, όπως πολυεπίπεδος είναι και ο σύγχρονος τρόπος ζωής, με την κύρια 
κατεύθυνσή του να παραπέμπει στην ομαλή διαβίωση σε δύσκολες συνθήκες. Παράλληλα 
δε, έγινε και μια προσπάθεια όλα αυτά να ειδωθούν υπό το πρίσμα της ελληνικής 
πραγματικότητας και ιστορίας. 
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“Περισσότερο από ο,τιδήποτε άλλο, η προετοιμασία είναι το κλειδί της επιτυχίας” 
Αlexander Graham Bell (1847-1922) 
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3.1 Κίνδυνοι, Καταστροφές και Κρίσεις 
Από την προϊστορική εποχή μέχρι τις πρώτες γνωστές καταστροφές (Θήρα, 1560-

1627 π.Χ., Πομπηία 79 π.Χ., Λισαβόνα 1755μ.Χ.) και μετέπειτα έως τις σημερινές 
καταγεγραμμένες καταστροφές ο άνθρωπος προσπαθεί να προετοιμαστεί και να αναπτύξει 
κάποιας μορφής ετοιμότητα για την αντιμετώπιση αυτών. Σύγχρονες καταστροφές, όπως το 
ατύχημα στο Chernobyl το 1986, η επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001 στις ΗΠΑ, ο 
καύσωνας που έπληξε τη νότια Ευρώπη το 2003 με χιλιάδες νεκρούς, το tsunami το 2004 στη 
ΝΑ Ασία, o τυφώνας Katrina το 2005, η  ρύπανση από πετρελαιοκηλίδα στον Κόλπο του 
Μεξικού το 2010, η καταστροφή της Fukushima το 2011, η πανδημία του 
κορονοϊού/COVID-19 το 2020, φανέρωσαν την τρωτότητα των ανθρώπινων κατασκευών και 
τις αδυναμίες της κοινωνίας ενώ κατέδειξαν το γεγονός ότι οι φυσικές και ανθρωπογενείς 
καταστροφές πλήττουν αδιακρίτως ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες. 

Από την άλλη, γίνεται φανερό ότι συχνά οι καταστροφές δεν περιορίζονται σε μια 
γεωγραφική περιοχή ενώ εκδηλώνονται και φαινόμενα domino. Η ραδιενέργεια που εκλύεται 
σε πυρηνικά ατυχήματα δεν γνωρίζει σύνορα ενώ στη Νέα Ορλεάνη από τις πλημμύρες του 
τυφώνα Katrina, εκτός από τις καταστροφές σε κτήρια και υποδομές, προκλήθηκαν βλάβες 
και σε χημικά εργοστάσια και διυλιστήρια που µε τη σειρά τους προκάλεσαν εκτεταμένη 
περιβαλλοντική ρύπανση. Λόγω καύσωνα το 2000, υπήρξε μείωση της αγροτικής παραγωγής, 
δημιουργήθηκαν οι κατάλληλες συνθήκες για την εκδήλωση μεγάλων πυρκαγιών (megafire), 
προκλήθηκαν εκτεταμένες κατακρημνίσεις βράχων λόγω μεταβολής του υδροφόρου 
ορίζοντα, ενώ μειώθηκε και η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Το tsunami του 2004 είχε 
τεράστιες επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον αλλά και στις οικονομίες των χωρών που 
επλήγησαν, παράλληλα όμως τερμάτισε και την εμπόλεμη κατάσταση μεταξύ της επίσημης 
Ινδονησιακής κυβέρνησης και του Κινήματος για Ελεύθερο Aceh39, του αυτονομιστικού 
κινήματος της δυτικότερης επαρχίας της Ινδονησίας στη νήσο Σουμάτρα. Μια καταστροφή 
μπορεί να επιφέρει μια ευρύτερη κρίση, οικονομική, κοινωνική, πολιτική, κ.λπ. κάθε κρίση 
όμως δεν φέρνει υποχρεωτικά μόνο τον όλεθρο, αλλά είναι και μια ευκαιρία για αλλαγή, ένα 
σημείο καμπής που οδηγεί σε επανακαθορισμό των ισορροπιών.  
 

危机 
Οι Κινέζοι40 με τα ανωτέρω ιδεογράμματα αποδίδουν την έννοια: επικίνδυνη κατάσταση, δύσκολη κατάσταση που 
εγκυμονεί κινδύνους, δηλαδή κρίση. Το πρώτο συνθετικό σημαίνει κυρίως: κρημνώδης, επικίνδυνος, τρομακτικός 
και το δεύτερο συνθετικό σημαίνει μεταξύ άλλων: μηχάνημα, εξοπλισμός, μηχανισμός, σχεδιασμός, σημείο 
καμπής, ευκαιρία, αποφασιστική στιγμή. 
 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα41 της πολυπαραγοντικής διάστασης των κρίσεων και των 
καταστροφών αποτελεί η πτώση του αεροσκάφους Boeing 747 μεταφοράς εμπορευμάτων της 
El Al, σε πολυκατοικίες στη φτωχή συνοικία Bijlmermeer του Amsterdam στις 4/10/1992 
στην Ολλανδία, που προκάλεσε πολιτική αναταραχή και κοινωνική σύγκρουση  (Rosenthal et 
al., 1994). Επειδή ζούμε σε έναν αβέβαιο κόσμο42 σήμερα και αντιμετωπίζουμε περίπλοκα 
καταστροφικά φαινόμενα και κινδύνους, ο όρος «μηδενικός κίνδυνος» είναι μια ουτοπία και 

 
39 Political history of Aceh https://reliefweb.int/report/indonesia/political-history-aceh (Φεβρουάριος 2021) 
Aceh https://en.wikipedia.org/wiki/Aceh (Φεβρουάριος 2021) 
40 Η κρίση, η ευκαιρία και τα κινέζικα (13-12-2016). https://www.ellinikahoaxes.gr/2016/12/13/krisi_efkeria/ 
(Φεβρουάριος 2021) 
41 Uriel Rosenthal et al (1994) Complexity in Urban Crisis Management Amsterdam's Response to the Bijlmer 
Air Disaster, ISBN 9781873936344, Routledge 
42 Βερνίκιος Γ. Στυλιανός, Παραδοσιακή και Νέα διαχείριση κινδύνων και κρίσεων: Σύγκρουση ή Μετεξέλιξη. 
Γ.Γ. Εκπαίδευσης Ενηλίκων. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διαχείρισης Κινδύνων και Κρίσεων. Καρδίτσα, 2005. 

https://reliefweb.int/report/indonesia/political-history-aceh
https://en.wikipedia.org/wiki/Aceh
https://www.ellinikahoaxes.gr/2016/12/13/krisi_efkeria/
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αντίστοιχα ανέφικτη η «απόλυτη ασφάλεια». Ο κίνδυνος, όπως τον αντιλαμβάνεται ένας 
άνθρωπος συχνά διαφέρει αισθητά από τον πραγματικό κίνδυνο, καθιστώντας δυσδιάκριτη 
την επαρκή προστασία που αποζητά ο καθένας. Από την άλλη, δύσκολα επιτυγχάνεται η 
διαχείριση ενός κινδύνου σε αποδεκτό, από την κοινωνία, επίπεδο, χωρίς την ικανοποιητική 
αξιολόγηση και ανάλυσή του. Μόνο μέσα από ένα ολιστικό σύστημα αντιμετώπισης των 
κινδύνων θα επιτευχθεί η ζητούμενη ετοιμότητα και ο μετριασμός τους. Είναι αναγκαία 
δηλαδή η καθολική συμμετοχή σε όλα τα επίπεδα πρόληψης, των κοινωνικών ομάδων σαν 
σύνολα αλλά και καθενός από εμάς ξεχωριστά. 

 
Εικόνα 3.1. Ο πραγματικός κίνδυνος και ο κίνδυνος όπως τον αντιλαμβάνεται το κοινό. Υπάρχει μεγάλη διαφορά 
μεταξύ της υποκειμενικής και αντικειμενικής αντίληψης του κινδύνου. Χαρακτηριστική είναι η διαφορά μεταξύ του 
κινδύνου τρομοκρατικής επίθεσης και του κινδύνου θανάτου από καύσωνα.  Η ύπαρξη των στερεότυπων κινδύνων, 
των σημαντικών απειλών και των κοινωνικών αυτοματισμών επιδεινώνεται από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 
(γράφημα: Susanna Hertrich). 
 
 Ειδικά43, σε ό,τι αφορά τις ανθρωπογενείς κρίσεις που συχνά εξελίσσονται σε 
τεράστιες καταστροφές, βασική ενότητα αποτελούν οι πολεμικές συγκρούσεις και 
διακρατικές εντάσεις. Μετά τον Ψυχρό Πόλεμο και τις περιφερειακές συγκρούσεις, οι 
παραδοσιακές αντιλήψεις περί πολέμου αντικαταστάθηκαν με νέας μορφής απειλές. 
Μεταβλήθηκαν δηλαδή τόσο η φύση του πολέμου και των συγκρούσεων, όσο και ο ρόλος και 
η σημασία των μη κρατικών παραγόντων. Το οργανωμένο έγκλημα, η τρομοκρατία, η 
παράνομη μετανάστευση αποτελούν σύγχρονες απειλές και πρέπει να αξιολογηθούν οι 
συνέπειές τους. Οι κίνδυνοι πλέον είναι πολυεπίπεδοι και πολυδιάστατες οι απαιτήσεις. Ο 
μέσος πολίτης προφανώς δεν μπορεί να διαχειριστεί κυβερνο-επιθέσεις, θέματα 
τρομοκρατίας, ασύμμετρο44 ή υβριδικό45 πόλεμο και ανάλογες απειλές, οφείλει όμως να είναι 

 
43 Υφαντής Κ. (2019) Εθνική Ασφάλεια: Κρίση και διαχείριση. Σημειώσεις μαθήματος F01 Ανάλυση και 
Διαχείριση Κινδυνων, Κρίσεων και Καταστροφών. 
44 Οι ασύμμετρες προσεγγίσεις γενικά επιζητούν ένα μείζον ψυχολογικό πλήγμα που θα επηρεάζει την 
ελευθερία κινήσεων ή την βούληση του αντιπάλου (USDoD).  Ο ασύμμετρος πόλεμος συνίσταται σε 
απρόβλεπτες ή μη παραδοσιακές προσεγγίσεις για να παρακαμφθούν ή να υπονομευθούν οι δυνατότητες 
ισχύος του αντιπάλου, επιχειρώντας παράλληλα την εκμετάλλευση των αδυναμιών του, μέσω μη 
αναμενόμενων τεχνολογιών ή καινοτόμων μέσων και μεθόδων (US Μεικτό Επιτελείο Ενόπλων Δυνάμεων). Ως 
ασύμμετρη χαρακτηρίζεται η χρήση μεθόδων που στοχεύουν όχι τις στρατιωτικές δυνάμεις του αντιπάλου 
αλλά τα «μαλακά» και τρωτά σημεία όπως οι κοινωνικές και οικονομικές δομές. (Υφαντής Κ., 2019, F01). 
45 Frank G. Hoffman: “... αντίπαλος που εφαρμόζει ένα μείγμα συμβατικών όπλων, άτακτων, τακτικών, 
τρομοκρατίας και εγκληματικής συμπεριφοράς σε ένα περιβάλλον μάχης για να επιτύχει πολιτικούς 
σκοπούς.”. Peter R. Mansoor : “…η σύγκρουση που περιλαμβάνει έναν συνδυασμό συμβατικών και άτακτων 
δυνάμεων και μέσων, κρατικών και μη κρατικών παραγόντων για την επίτευξη κοινών πολιτικών στόχων.”  
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έτοιμος στο κομμάτι που του αναλογεί και αυτό δεν είναι άλλο από την ενημέρωση και την 
προετοιμασία σε προσωπικό και οικογενειακό επίπεδο. Τμήμα αυτής της ετοιμότητας είναι 
για παράδειγμα η κατοχή ενός Κυτίου Βασικών Προμηθειών. 

Οι συνθήκες46 της παγκοσμιοποίησης, της ψηφιακής τεχνολογίας και της πολιτισμικής 
ώσμωσης, δημιουργούν όχι σπάνια πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές αναταράξεις. Αυτές 
όταν συνδυασθούν με φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές δημιουργούν μικρές ή μεγάλες 
κρίσεις. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να διαταραχθεί η ομαλή λειτουργία της πολιτείας, πιθανόν 
η κοινωνική συνοχή αλλά και να επηρεασθούν τομείς όπως το περιβάλλον. Η δυνατότητα 
αξιολόγησης των κινδύνων μιας κρίσης και εφαρμογής πρακτικών λύσεων ετοιμότητας για 
την αντιμετώπισής της, μειώνει την τρωτότητα. Η αποδοτική χρήση όλων των διατιθέμενων 
μέσων είναι αναγκαία για την διαχείριση μιας κρίσης. Η οργάνωση και η αποτελεσματική 
επικοινωνία με  τους πολίτες βελτιώνει την αίσθηση ασφάλειας που πρέπει να υπάρχει σε μια 
ευνομούμενη πολιτεία. 

 
 

 
Εικόνες 3.2,3. Κατανομή φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών σε παγκόσμιο επίπεδο. 

 
46 Γκατζιάς Γ., Διαχείριση κρίσεων στον 21ο Αιώνα: Στρατηγικές και Μοντέλα, Πανεπιστήμιο Αιγαίου. 1ο 
Πανελλήνιο Συνέδριο Διαχείρισης Κινδύνων και Κρίσεων. Καρδίτσα, 2005. 
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Εικόνες 3.4,5. Ο αριθμός των καταστροφικών συμβάντων και νεκρών που καταγράφηκαν την περίοδο 1998-2009 
στην Ευρώπη. 

 

 
Εικόνα 3.6. Αριθμός φυσικών καταστροφικών συμβάντων στην Ελλάδα ανά Περιφερειακή Ενότητα την τελευταία 
δεκαετία με καταγεγραμμένους 160 θανάτους συνολικά. 
Την ίδια περίοδο, τα καταγεγραμμένα τεχνολογικά ατυχήματα είναι 4.059 με 757 θανάτους σε όλη την χώρα. 
 

Η συνήθης κατηγοριοποίηση47 των καταστροφών είναι σε φυσικές και τεχνολογικές. 
Φυσικές καταστροφές είναι οι γεωφυσικές (π.χ. σεισμοί, ηφαίστεια), μετεωρολογικές (π.χ. 
θύελλες), υδρολογικές (π.χ. πλημμύρες), κλιματολογικές (π.χ. ακραίες θερμοκρασίες), 
βιολογικές (π.χ. επιδημίες, εισβολή εντόμων) και εξωγήινης προέλευσης (π.χ. μετεωρίτες 
αστεροειδείς). Ανάλογα με την επικινδυνότητα του συμβάντος συχνά δίνεται το έναυσμα και 
ενεργοποιείται μια δευτερογενής ή και τριτογενής καταστροφή. Η έκρηξη ενός ηφαιστείου 
μπορεί να προκαλέσει καταπτώσεις βράχων και λασπορροές. Ένας σεισμός μπορεί να 
προκαλέσει tsunami ή/και χιονοστιβάδες. Τεχνολογικές καταστροφές είναι τα βιομηχανικά 

 
47 Σαπουντζάκη Καλλιόπη, Δανδουλάκη Μιράντα, (2016). Κίνδυνοι και Καταστροφές - Έννοιες και Εργαλεία 
Αξιολόγησης, Προστασίας, Διαχείρισης. Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 
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ατυχήματα, τα ατυχήματα στις μεταφορές ή διάφορα άλλα ατυχήματα (π.χ. εκρήξεις). Στον 
όρο ανθρωπογενείς καταστροφές συμπεριλαμβάνονται εκτός από τις τεχνολογικές 
καταστροφές και οι σύνθετες ανθρωπιστικές κρίσεις (complex humanitarian emergencies) 
όπως είναι οι πόλεμοι και οι τρομοκρατικές ενέργειες. Σύνθετες, πολύπλοκες καταστροφές με 
αλληλοεπίδραση φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών συχνά εξελισσόμενες με την 
μορφή spiral, είναι γνωστά ως Na-Tech (Natural-Technological) συμβάντα και είναι αίτια 
πολυεπικινδυνότητας. Δηλαδή οι Na-Tech καταστροφές παράγονται από επιμέρους ομοειδή 
γεγονότα, όπου το καθένα από µόνο του μπορεί να µην είναι επικίνδυνο, με την μορφή όμως 
αλυσίδας (φαινόμενο domino) προκαλούν καταστροφές. 
 

 
Εικόνα 3.7. Το «ντόμινο» των εξελίξεων, η «αλυσιδωτή αντίδραση» που μπορεί να λάβει μέρος μετά από μία 
φυσικά καταστροφή όπως η κατολίσθηση. 

 
Σύµφωνα48 µε τους ορισμούς που δίνονται από το Γενικό Σχέδιο Πολιτικής 

Προστασίας της Χώρας µε τον τίτλο “ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ”, η ένταση της καταστροφής 
καθορίζεται από το μέγεθος των απωλειών ή ζημιών που αφορούν τη ζωή, την υγεία και την 
περιουσία των πολιτών, τα αγαθά, τις παραγωγικές πηγές και τις υποδομές. Το Σχέδιο κάνει 
αναφορά και στην κλίμακα των καταστροφών και ορίζει ως: 
• «γενική καταστροφή την καταστροφή που εκτείνεται σε περισσότερες από τρεις περιφέρειες 

της χώρας, 
• περιφερειακή καταστροφή μικρής έντασης εκείνη που για την αντιμετώπισή της αρκεί το 

δυναμικό και τα μέσα πολιτικής προστασίας της περιφέρειας, 
• περιφερειακή καταστροφή μεγάλης έντασης την καταστροφή για την οποία απαιτείται η 

διάθεση δυναμικού και μέσων πολιτικής προστασίας και από άλλες περιφέρειες ή και από 
κεντρικές υπηρεσίες και φορείς, 

• τοπική καταστροφή μικρής έντασης την καταστροφή για την αντιμετώπιση της οποίας αρκεί 
το δυναμικό και τα μέσα πολιτικής προστασίας σε επίπεδο νομού, 

 
48 Ο «Ξενοκράτης» συντάχθηκε από τη ΓΓΠΠ με την Υ.Α. 1299/2003 (ΦΕΚ 423 Β΄/10-4-2003) και αναθεωρήθηκε 
με συμπληρωματική Υ.Α. 3384/2006 (ΦΕΚ 776/28-6-06) με την οποία εγκρίθηκε το Ειδικό Σχέδιο «Διαχείριση 
Ανθρώπινων Απωλειών»  
https://www.civilprotection.gr/el/%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-
%CF%83%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF-
%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-
%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82 

https://www.civilprotection.gr/el/%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://www.civilprotection.gr/el/%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://www.civilprotection.gr/el/%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://www.civilprotection.gr/el/%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82
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• τοπική καταστροφή μεγάλης έντασης την καταστροφή για την αντιμετώπιση της οποίας 
απαιτείται η διάθεση δυναμικού και μέσων πολιτικής προστασίας και από άλλους νομούς, 
περιφέρειες ή και από κεντρικές υπηρεσίες και φορείς.» 
 

 
Εικόνα 3.8. Η μετάβαση από τον κίνδυνο στην καταστροφή. 
 

 Μια49 διαφορετική προσέγγιση σε γνωστές περιπτώσεις καταστροφών δείχνει ότι 
υπάρχουν φαινόμενα που εξελίσσονται επί μακρό χρονικό διάστημα (ερημοποίηση, 
καταβύθιση παράκτιων περιοχών κ.λπ.) και έχουν αίτια ανθρωπογενή ή φυσικά 
(γεωδυναμικά, κλιματικά κ.λπ.), άλλα που εκδηλώνονται σε μικρό χρονικό διάστημα (π.χ. 
σεισμοί) και άλλα φαινόμενα που είναι εποχικά επαναλαμβανόμενα (π.χ. μουσώνες, El Niño). 
Επίσης, το ίδιο καταστροφικό φαινόμενο είναι διαφορετικής έντασης και άλλων ποιοτικών 
χαρακτηριστικών, όταν εμφανίζεται σε διαφορετικά γεωδυναμικά υπόβαθρα, 
γεωμορφολογικά ανάγλυφα κ.λπ. Δηλαδή, άλλες ιδιότητες έχει μια πλημμύρα στο πεδινό 
εσωτερικό μιας ηπείρου και άλλες σε μια παράκτια ορεινή περιοχή με έντονες κλίσεις. Εκτός 
αυτών, κάποια καταστροφικά φαινόμενα έχουν εντελώς τυχαία γεωγραφική κατανομή (π.χ. 
πτώση μετεωρίτη) ενώ κάποια άλλα εντοπίζονται σε συγκεκριμένη γεωγραφική θέση (π.χ. 
ηφαίστεια). Εκεί όμως που υπάρχει ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την εκδήλωση ενός μεγάλου 
καταστροφικού συμβάντος είναι σε περιοχές που συνυπάρχει επικινδυνότητα τεχνολογικών 
και φυσικών καταστροφών (π.χ. πυρηνικός αντιδραστήρας σε σεισμογενή περιοχή). Όλα 
αυτά καθιστούν σαφές ότι η αντιμετώπιση των καταστροφικών φαινομένων δεν μπορεί να 
είναι ίδια παντού ειδικά όταν υπάρχει περίπτωση εμφάνισης και δευτερογενών 
καταστροφικών φαινομένων (π.χ. κατολίσθηση μετά από σεισμό), ή όταν υπάρχει 
συνδυασμός καταστροφικών γεγονότων (π.χ. το 1985 η ηφαιστειακή έκρηξη του Nevado del 
Ruiz στην Κολοµβία και η εκδήλωση καταιγίδας προκάλεσαν λαχάρ50 με χιλιάδες νεκρούς). 
Πολλές καταστροφές δεν μπορούν να αποφευχθούν καθώς αποτελούν μέρος της 
ατμοσφαιρικής και γεωλογικής εξέλιξης του πλανήτη, μπορούν όμως να περιορισθούν οι 
επιπτώσεις τους στους ανθρώπους με την κατάλληλη ενημέρωση και προετοιμασία. 

 
49 Παπανιοκολάου Δ., Φυσικές Καταστροφές: Από τα φαινόμενα στην Αντιμετώπιση, Πανεπιστήμιο Αθηνών. 1ο 
Πανελλήνιο Συνέδριο Διαχείρισης Κινδύνων και Κρίσεων. Καρδίτσα, 2005. 
50 Λαχάρ (Lahar): Πυροκλαστικές ροές, αναφέρονται και ως λασποροές (mudflows) ή ροές κορημάτων 
(συντριμμιών) (debris flows). Τα υλικά αυτά κινούνται καθοδικά στις πλαγιές και τις κοιλάδες των ηφαιστείων 
και μπορούν να αναπτύξουν μεγάλες ταχύτητες. Ο όρος προέρχεται από την Ινδονησιακή γλώσσα. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Lahar (Φεβρουάριος 2021) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Lahar
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Κατά συνέπεια, αν και είναι γενικότερα αποδεκτό, ότι έως ένα βαθμό οι καταστροφές 
είναι απρόβλεπτες, οι ανθρωπογενείς κρίσεις, εξακολουθούν να προκαλούνται ανεμπόδιστα. 
Αυτό δεν μπορεί παρά να οφείλεται στον άνθρωπο που αποτυγχάνει να αναγνωρίσει την 
επέλευση συνθηκών κρίσης από τις ίδιες του τις πράξεις. Μέρος της ανικανότητάς µας να 
αναγνωρίζουμε τις κρίσεις πριν γίνουν επικίνδυνες οφείλεται στην ηθελημένη άρνησή µας να 
την αποδεχτούμε (µε μεροληψία υπέρ των προσδοκώμενων βραχυπρόθεσμων ωφελειών από 
τις επικίνδυνες δραστηριότητές µας) ή και άλλες μορφές ψυχολογικής προκατάληψης. 
Πάντως, η ανικανότητα να αξιολογούνται τα αποτελέσματα των ανθρώπινων πράξεων µας 
καταλήγει πολύ συχνά σε κρίσεις και μάλιστα η επίγνωση αυτής της αδυναμίας οδήγησε στη 
σταδιακή υιοθέτηση της λεγόμενης αρχής της προφύλαξης (precautionary principle). 

Άλλοι ξενόγλωσσοι όροι που χρησιμοποιούνται σε ανάλογα φαινόμενα και είναι 
δόκιμο να αναφερθούν είναι ο Αγγλικός όρος mitigation (μετριασμός), ο οποίος δεν είναι 
εύκολο να μεταφραστεί σε κάθε γλώσσα και δεν χρησιμοποιείται με ενιαίο τρόπο. Στο 
πλαίσιο του έργου MiS-RaR51, ως μετριασμός ορίζεται "η μείωση κινδύνου από τη μείωση της 
πιθανότητας ή/και της επίπτωσης της επικινδυνότητας και/ή της ευπάθειας της κοινωνίας". Με 
άλλα λόγια, ο μετριασμός περιλαμβάνει όλες τις μορφές μείωσης κινδύνων για τις διάφορες 
συνιστώσες της έννοιας του κινδύνου. Σύμφωνα με την εμπειρία των εταίρων του έργου η 
διάκριση μεταξύ διαχείρισης κινδύνου και διαχείρισης κρίσης δεν είναι απόλυτη. Μέτρα 
προετοιμασίας για συγκεκριμένους κινδύνους, όπως χωροταξικός σχεδιασμός για να 
εξασφαλιστεί η πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ή δυνατότητες εκκένωσης, θα 
μπορούσαν να ερμηνευθούν ως προληπτικές δράσεις ή ως μείωση ευπάθειας. 

Η Μείωση της Επικινδυνότητας (Risk Reduction52) περιλαμβάνει τα μέτρα που 
αποσκοπούν είτε στην πρόληψη των κινδύνων από τη δημιουργία επικινδυνότητας ή στο να 
μειωθεί η διάχυση, η ένταση ή η σοβαρότητα των κινδύνων. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν 
διάφορα έργα όπως για παράδειγμα του μετριασμού των πλημμυρών με τον κατάλληλο 
σχεδιασμό των χρήσεων γης. Επίσης, περιλαμβάνουν μέτρα μείωσης της ευπάθειας όπως η 
ευαισθητοποίηση, η βελτίωση της ασφάλειας της υγείας της κοινότητας, της 
μετεγκατάστασης ή της προστασίας των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού ή συγκεκριμένων 
δομών. 

Η Αντίσταση (Resistance53) αφορά την ικανότητα ενός συστήματος να αντιστέκεται 
στις επιπτώσεις ενός περιβαλλοντικού ή ενός ανθρωπογενούς κινδύνου. Η αντίσταση 
περιλαμβάνει το πλαίσιο δράσεων που αφορούν τη διατήρηση της υγείας (φυσική και 
ψυχολογική), την ενίσχυση της οικονομικής ευρωστίας και τους πόρους διαβίωσης. Αν 
υπάρχει η χαμηλή αντίσταση σε ένα σύστημα σε συνδυασμό με τη εμφάνιση ενός κινδύνου, 
αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πλήρη αποδόμηση.  

Η Προσαρμοστικότητα (Resilience54), η οποία συναρτάται με το βαθμό της 
προσχεδιασμένης ετοιμότητας για τη αντιμετώπιση του κινδύνου, αποτελεί ουσιαστικά την 
ικανότητα των διαχειριστών να χειριστούν ή να προσαρμοστούν στις πιέσεις που μπορεί να 
ασκεί ο κίνδυνος ή η απειλή.  

 
51 Κάρμα Σ.. Κακαλιάγκου Ο., Μπούκης Ι., Πέλλη Ε., Χάλαρης Μ., Σταθερόπουλος Μ. «Σχέδια Εκκένωσης 
Κρίσιμων Υποδομών σε περίπτωση Σεισμού ή Πυρκαγιάς για Άτομα με Αναπηρία» Ευρωπαϊκό Κέντρο Δασικών 
Πυρκαγιών, Δεκέμβριος 2016 
52 Δρ. Πουστουρλή Αικατερίνη Μάθημα F01 «Ανάλυση και διαχείριση κινδύνων, κρίσεων και καταστροφών»  
Υποενότητα: «Δημόσια πολιτική στη διαχείριση κρίσεων. διοικητική κρίσεων. διοικητική κινδύνου. Έννοιες 
διοίκηση κινδύνου. Λειτουργίες  διοίκηση κινδύνου. Έννοιες και στοχαστικά μοντέλα διοίκησης κινδύνου και 
διοίκησης κρίσεων» 
53 Σαπουντζάκη Καλλιόπη, Δανδουλάκη Μιράντα, (2016). Κίνδυνοι και Καταστροφές - Έννοιες και Εργαλεία 
Αξιολόγησης, Προστασίας, Διαχείρισης. Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. 
54 Σαπουντζάκη Καλλιόπη, Δανδουλάκη Μιράντα, (2016). Κίνδυνοι και Καταστροφές - Έννοιες και Εργαλεία 
Αξιολόγησης, Προστασίας, Διαχείρισης. Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. 



Το “B.O.B.72” στην Ελλάδα 
Το Σακίδιο Εκτάκτων Αναγκών / Κυτίο Βασικών Προμηθειών 

στις Φυσικές και Ανθρωπογενείς Καταστροφές 

Δεκέμβριος 2021 Σελίδα 62 

H Ετοιμότητα Έκτακτης Ανάγκης (Emergency Preparedness55) χαρακτηρίζει εκείνες 
τις δραστηριότητες "ετοιμότητας έκτακτης ανάγκης και μείωσης των κινδύνων" που 
αποσκοπούν στην πρόληψη, την άμβλυνση και την προετοιμασία για καταστάσεις έκτακτης 
ανάγκης, καταστροφές και άλλες κρίσεις. Είναι ένα πρόγραμμα μακροχρόνιων 
δραστηριοτήτων των οποίων οι στόχοι είναι να ενισχυθεί η συνολική δυναμικότητα και η 
ικανότητα μιας χώρας ή μιας κοινότητας ώστε να διαχειριστεί αποτελεσματικά όλα τα είδη 
των καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και να επιφέρει µια ομαλή μετάβαση από την αρωγή 
πίσω στην βιώσιμη ανάπτυξη δια μέσου της ανάκαμψης. Απαιτεί α)την κατάρτιση σχεδίων 
έκτακτης ανάγκης, β)εκπαιδευμένο προσωπικό σε όλα τα επίπεδα και σε όλους τους τομείς 
γ)εκπαίδευση των κοινοτήτων που κινδυνεύουν και συστηματική-συνεχή παρακολούθηση και 
αξιολόγηση των μέτρων αυτών. 

  
Εικόνες 3.9,10. Η σχέση της Διακινδύνευσης (Risk), Κινδύνου (Hazard), Έκθεσης (Exposure) και Τρωτότητας 
(Vulnerability). 
 

 
Εικόνα 3.11.  Τα στάδια διαχείρισης φυσικών κινδύνων που μπορεί να προκαλέσουν καταστροφές 

 
55 Δρ. Πουστουρλή Αικατερίνη Μάθημα F01 «Ανάλυση και διαχείριση κινδύνων, κρίσεων και καταστροφών»  
Υποενότητα: «Δημόσια πολιτική στη διαχείριση κρίσεων. διοικητική κρίσεων. διοικητική κινδύνου. Έννοιες 
διοίκηση κινδύνου. Λειτουργίες  διοίκηση κινδύνου. Έννοιες και στοχαστικά μοντέλα διοίκησης κινδύνου και 
διοίκησης κρίσεων» 
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Είναι γενικά αποδεκτό ότι μια καταστροφή συμβαίνει, όταν οι κίνδυνοι συναντούν μια 
ανεπάρκεια, δηλαδή μια καταστροφή προκύπτει όταν ένας κίνδυνος επιδρά σε ευάλωτα 
συστήματα. Είναι, επίσης, γνωστό ότι τα στάδια μιας επικείμενης καταστροφής είναι: 
y Το προκαταστροφικό  
y Το συγκαταστροφικό  
y Το μετακαταστροφικό 

Όταν οι καταστροφές  δεν είναι αναπόφευκτες, είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθεί  
η διαχείρισή τους. Χωρίς να περιγραφεί διεξοδικά το αντικείμενο αυτό στην παρούσα 
εργασία, συνοπτικά μπορεί να αναφερθεί, ένα βασικό εποπτικό εργαλείο που είναι ο κύκλος 
διαχείρισης καταστροφών. Ο κύκλος διαχείρισης καταστροφών (Disaster Management 
Cycle56) ορίζεται ως “το σύνολο των τακτικών και διαχειριστικών αποφάσεων και 
επιχειρησιακών δραστηριοτήτων σε όλα τα στάδια και τις φάσεις του κύκλου της καταστροφής, 
ήτοι της πρόληψης, ετοιμότητας, αντιμετώπισης και αποκατάστασης”. Γενικά, ο κύκλος 
διαχείρισης μιας καταστροφής περιλαμβάνει τις φάσεις της Ετοιμότητας (Preparedness), της 
Αντιμετώπισης (Response), της Αποκατάστασης (Recovery) και του Μετριασμού των 
επιπτώσεων (Mitigation) και περιγράφει μια συνεχή ανατροφοδοτούμενη διαδικασία της 
οποίας επιδίωξη είναι η μείωση των πιθανών επιπτώσεων μιας καταστροφής.  

     
Εικόνες 3.12,13.  Ο κύκλος διαχείρισης της καταστροφής 

 
y Αρχή Ετοιμότητας/Προετοιμασίας (preparedness): Στοχεύει στην απόκριση του 

πληθυσμού ή του συστήματος σε μια κρίση ή καταστροφή και στην αποτελεσματική 
διαχείριση όλων των διαθέσιμων πόρων και πηγών. Προϋποθέτει την ανάλυση των 
κινδύνων της περιοχής και την ανάπτυξη ικανοτήτων. Περιλαμβάνονται δράσεις όπως ο 
σχεδιασμός των ενεργειών και η πραγματοποίηση ασκήσεων για μια έκτακτη ανάγκη, 
σύνταξη μνημονίου ενεργειών, πληροφόρηση και ενημέρωση αλλά και αποθήκευση υλικών 
και προμηθειών. 
y Αρχή Απάντησης/Απόκρισης (response): Στοχεύει στην άμεση ανακούφιση των 

πληγέντων. Εστιάζει στην αντιμετώπιση των βραχυπρόθεσμων αναγκών και αφορά στην 
παροχή επειγουσών υπηρεσιών και υλικών για την κάλυψη της βασικής διαβίωσης του 

 
56 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4662/2020 (Άρθρα 1-73), ΦΕΚ 27/Α/7-2-2020, Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης 
Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, 
αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες 
διατάξεις. 
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πληθυσμού (υγεία, ασφάλεια, νερό, τροφή). Οι ενέργειες αυτές είναι απαραίτητες κατά την 
διάρκεια της καταστροφής ή αμέσως μετά από αυτή για να περιορισθούν οι συνέπειες, να 
εξαλειφθεί το ενδεχόμενο περαιτέρω πρόκλησης καταστροφών και να σωθούν ζωές. 
y Αρχή Ανάκτησης/Αποκατάστασης (recovery): Στοχεύει στην πλήρη επανάκτηση 

λειτουργιών σε προκαταστροφικό επίπεδο και περιλαμβάνει δράσεις μετά τη φάση της 
έκτακτης κατάστασης. Έχει σχέση με θεσμικές αρμοδιότητες και πολιτικές αποφάσεις και 
σκοπός της εκτός από την αποκατάσταση, την ανάπτυξη, την ανασυγκρότηση είναι και η 
βελτίωση των υποδομών και των όρων διαβίωσης των συνθηκών των πολιτών σε κοινά 
αποδεκτές συνθήκες. 
y Αρχή Μετριασμού (mitigation): Στοχεύει στη μείωση των καταστροφικών φαινομένων ή 

τον περιορισµό των αρνητικών συνεπειών τους. Περιλαμβάνει ενέργειες και δράσεις που 
σκοπεύουν στον περιορισμό των κινδύνων ή την απομάκρυνση της πιθανότητας εμφάνισης 
μιας κρίσης ή καταστροφής. Αφορά τεχνικά έργα, περιβαλλοντικές πολιτικές αλλά και 
στρατηγικές αποφάσεις όταν δεν είναι δυνατόν να προληφθούν ή να εξαλειφθούν πλήρως οι 
κίνδυνοι. 

 

 
Εικόνα 3.14. Η ελικοειδής μορφή της καταστροφής 
 

Κάποια άλλα μοντέλα περιγράφουν 3 ή 5 φάσεις σε μια καταστροφή. Σύμφωνα57 με 
τον Leach, 1994 στην Ετοιμότητα περιλαμβάνονται η φάση των προεπιπτώσεων, το στάδιο 
της απειλής και το στάδιο προειδοποίησης. Στην Απόκριση εμπεριέχονται η φάση των 
επιπτώσεων, η φάση της ανάκρουσης/αναστροφής και η φάση της διάσωσης, ενώ η 
Αποκατάσταση αντιστοιχεί στη φάση μετά το τραύμα. Παλαιότερα είχαν προταθεί άλλα 
μοντέλα 5 φάσεων (Glass, 1959) προκαταστροφική, προειδοποίησης, επιπτώσεων, 
ανάκρουσης και μετά τις επιπτώσεις ή 3 φάσεων (Tyhurst, 1951) επιπτώσεων, ανάκρουσης 

 
57 Καραμάνου Ασπασία, (2019-2020) Φάσεις Καταστροφικού Συμβάντος, Μάθημα F04, Ανάλυση & Διαχείριση 
Ανθρωπογενών & Φυσικών  Καταστροφών. 
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μετατραυματική. Αξιοσημείωτο είναι ότι κατά GAR, 201558 ο κύκλος έχει μεταβληθεί σε 
έλικα σπειροειδούς μορφής που προάγει την ατομική απόκριση αμέσως μετά την 
καταστροφή, ενώ καθιστά τη φάση της αποκατάστασης ως το εναρκτήριο τμήμα της φάσης 
του μετριασμού. Επιπλέον, η φάση του μετριασμού εμπλέκει δράσεις πρόληψη των 
καταστροφών και εμπεριέχει την εκτίµηση κινδύνου ενώ ακολουθούν πολιτικές και ενέργειες 
που οδηγούν σε μειωμένο κίνδυνο για πιθανές ή επικείμενες καταστροφές. 

Εκτός όμως από τα τέσσερα βασικά στάδια διαχείρισης της καταστροφής, (στάδιο 1: 
της ετοιμότητας/προετοιµασίας για τη διασφάλιση της εγρήγορσης αμέσως πριν από την 
έναρξη εκδήλωσης της επικινδυνότητας και του κινδύνου, στάδιο 2: της απόκρισης που 
περιλαμβάνει την αντίδραση στην προειδοποίηση και την έκτακτη ανακούφιση, στάδιο 3: της 
αποκατάστασης-ανασυγκρότησης και στάδιο 4: που αφορά τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό 
μείωσης των κινδύνων καταστροφής), αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τον Εθνικό 
Μηχανισμό Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων59, ορίζεται ως: 
• «Πρόληψη: το σύνολο των δράσεων και των μέτρων για την αποφυγή ή την μείωση της 

πιθανότητας του κινδύνου ή τον περιορισμό των επιπτώσεων των καταστροφών που 
προκαλούνται στον άνθρωπο, τις υποδομές, το περιβάλλον ή στην περιουσία, 
συμπεριλαμβανομένης της πολιτιστικής κληρονομιάς.  

• Ετοιμότητα: η δυνατότητα του ανθρώπινου δυναμικού και των μέσων που καθιστά δυνατή 
την εξασφάλιση αποτελεσματικής και ταχείας αντίδρασης σε περίπτωση κινδύνου.  

• Αντιμετώπιση: Η υλοποίηση δράσεων βάσει του σχεδιασμού πολιτικής προστασίας και των 
επιχειρησιακών σχεδίων των επιμέρους εμπλεκόμενων φορέων για τη διάσωση ανθρώπων 
και αποτροπή ή περιορισμός βλάβης της υγείας, των υποδομών, του περιβάλλοντος, της 
περιουσίας, συμπεριλαμβανομένης της πολιτιστικής κληρονομιάς. 

• Βραχεία αποκατάσταση: περιλαμβάνει τα μέτρα και τις αναγκαίες ενέργειες για την άμεση 
ανακούφιση των πληγέντων, τις τεχνικές παρεμβάσεις για τον άμεσο περιορισμό των 
επιπτώσεων των καταστροφών, καθώς και την επαναφορά των βασικών υπηρεσιών και την 
επαναλειτουργία των εγκαταστάσεων στην πληγείσα περιοχή. 

• Μέσο-μακροπρόθεσμη αποκατάσταση: περιλαμβάνει τα μέτρα και τις δράσεις για την πλήρη 
επαναφορά των υποδομών, των υπηρεσιών της στέγασης, των εγκαταστάσεων και των 
υποδομών ζωτικής σημασίας στην πληγείσα περιοχή, καθώς και τα μέτρα και τις δράσεις για 
την αποφυγή ή τη μείωση του μελλοντικού κινδύνου καταστροφών. 

• Δράσεις πρόληψης δομικού χαρακτήρα: περιλαμβάνουν τις ρυθμίσεις σε επίπεδο 
χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού καθώς και τα έργα και παρεμβάσεις που 
αποσκοπούν στη μείωση της έκθεσης, την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και τη μείωση της 
τρωτότητας στους αναγνωρισμένους κινδύνους. 

• Δράσεις πρόληψης μη δομικού χαρακτήρα: περιλαμβάνουν τις δράσεις που αποσκοπούν 
στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας και τη μείωση της τρωτότητας της κοινωνίας στους 
αναγνωρισμένους κινδύνους καθώς και στην ενίσχυση της ετοιμότητας και της έγκαιρης 
προειδοποίησης για την αντιμετώπιση καταστροφών. 

• Έκτακτη ανάγκη: επείγουσα κατάσταση που οφείλεται σε τρέχον ή επικείμενο συμβάν, 
φυσικό ή ανθρωπογενές, το οποίο με οποιονδήποτε τρόπο θέτει σε κίνδυνο ή απειλεί να 
θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια ή την υγεία προσώπων ή που καταστρέφει ή βλάπτει ή απειλεί 
να καταστρέψει ή να βλάψει τις υποδομές, το περιβάλλον ή την περιουσία, 
συμπεριλαμβανομένης της πολιτιστικής κληρονομιάς.» 

 
58 Σαπουντζάκη Καλλιόπη, Δανδουλάκη Μιράντα, (2016). Κίνδυνοι και Καταστροφές - Έννοιες και Εργαλεία 
Αξιολόγησης, Προστασίας, Διαχείρισης. Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 
59 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4662/2020 (Άρθρα 1-73), ΦΕΚ 27/Α/7-2-2020, Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης 
Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, 
αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες 
διατάξεις. 
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Το σχέδιο «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ»60, σκοπό έχει τη διαμόρφωση ενός συστήματος 
αποτελεσματικής αντιμετώπισης καταστροφικών φαινομένων για την προστασία της ζωής, 
της υγείας και της περιουσίας των πολιτών, καθώς και την προστασία του φυσικού 
περιβάλλοντος. Σύμφωνα, λοιπόν, με το σχέδιο αυτό, οι φάσεις ετοιμότητας που αφορούν τον 
σχεδιασμό και τις ενέργειες του κρατικού μηχανισμού περιλαμβάνουν: 

 

 
 

 
Εικόνες 3.15,16. Πολιτική Προστασία και Σχεδιασμός Έκτακτης Ανάγκης (Σ.Ε.Α.). O σκοπός του Σ.Ε.Α είναι η 
πρόληψη, η μείωση της τρωτότητας η κάλυψη ή/και αύξηση των συνθηκών προστασίας κάθε κρίσιμης υποδομής ή 
εγκατάστασης, οργανισμού ή οντότητας και των προσώπων, έναντι οποιουδήποτε  φυσικού και ανθρωπογενούς 
καταστροφικού  φαινόμενου. 

 
60 To σχέδιο  «Ξενοκράτης» συντάχθηκε από τη ΓΓΠΠ με την Υ.Α. 1299/2003 (ΦΕΚ 423 Β΄/10-4-2003) και 
αναθεωρήθηκε με συμπληρωματική Υ.Α. 3384/2006 (ΦΕΚ 776/28-6-06) με την οποία εγκρίθηκε το Ειδικό 
Σχέδιο «Διαχείριση Ανθρώπινων Απωλειών» . 

https://www.securitymanager.gr/schedio-ektakton-anagkon-s-e-a-o-skopos-kai-to-nomothetiko-plaisio/diagramma1-3/
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y Συνήθης ετοιμότητα (Φάση 1): Αξιολόγηση στοιχείων και πληροφοριών για την 
επικείμενη καταστροφή. Τίθεται σε εφαρμογή το σύστημα επικοινωνίας και ροής 
πληροφοριών για τη συνεννόηση των εμπλεκομένων φορέων και τη λήψη αποφάσεων. 
Καταγράφονται τα μέσα Πολιτικής Προστασίας (Π.Π.). Επίσης, ελέγχεται η επάρκεια και 
η καταλληλότητα αυτών. 

y Αυξημένη ετοιμότητα (Φάση 2): Εφόσον η ροή και επεξεργασία της πληροφορίας δίνουν 
τη βεβαιότητα ότι επίκεινται καταστροφικά φαινόμενα, γίνεται ευρύτερη κινητοποίηση 
του μηχανισμού Π.Π. σε όλα τα επίπεδα. Τα επιτελικά και επιχειρησιακά όργανα που 
βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα συνέρχονται, λαμβάνοντας τα κατάλληλα προληπτικά 
μέτρα, όπου χρειάζεται. 

y Άμεση κινητοποίηση (Φάση 3): Πλήρης δραστηριοποίηση του συστήματος Π.Π.. 
Συντονίζονται οι επιχειρησιακές δυνάμεις, το ανθρώπινο δυναμικό και τα υλικοτεχνικά 
μέσα αξιοποιούνται κατά τον καλύτερο τρόπο. Το σύστημα επικοινωνιών τίθεται σε πλήρη 
λειτουργία και οι υπηρεσίες διοικητικής μέριμνας σε ετοιμότητα για τη στήριξη του 
επιχειρησιακού έργου και την επίλυση προβλημάτων των πληγέντων. 

y Αποκατάσταση – αρωγή (Φάση 4): Περιλαμβάνει την εκτίμηση ζημιών, της κατάστασης 
και την παροχή αρωγής στους πληγέντες. Επίσης, μέτρα για την αποκατάσταση των 
ζημιών. 

 
Υπό61 το πρίσμα της ολιστικής αντίληψης του Σχεδιασμού η συμμετοχή όλων των 

προσώπων στον κύκλο διαχείρισης μιας καταστροφής θα έχει θετικά αποτελέσματα, κυρίως 
για τις φάσεις της Ετοιμότητας (Preparedness) και της Αντιμετώπισης (Response). Για την 
φάση της ετοιμότητας, δύναται να χρησιμοποιηθούν εργαλεία, πολιτικές ή πρωτόκολλα 
εκπαίδευσης, καθώς επίσης να εμπεδωθεί ο υπάρχων σχεδιασμός με πρακτική εξάσκηση σε 
πιθανές κρίσεις και ανάπτυξη σεναρίων, ενώ για την αντιμετώπιση μπορούν να 
συμπεριληφθούν ενέργειες και δράσεις προς την κατεύθυνση επίλυσης μιας κρίσης και 
αντιμετώπισης μιας έκτακτης κατάστασης. 
 
 

 
 

 

 
61 Κάρμα Σ.. Κακαλιάγκου Ο., Μπούκης Ι., Πέλλη Ε., Χάλαρης Μ., Σταθερόπουλος Μ. «Σχέδια Εκκένωσης 
Κρίσιμων Υποδομών σε περίπτωση Σεισμού ή Πυρκαγιάς για Άτομα με Αναπηρία» Ευρωπαϊκό Κέντρο Δασικών 
Πυρκαγιών, Δεκέμβριος 2016 
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3.2 Η χρησιμότητα του Σακίδιο Εκτάκτων Αναγκών / Κυτίου Βασικών Προμηθειών σε σχέση 
με τις κρίσεις και τις καταστροφές 

Είδαμε έως τώρα, κάποια στοιχεία που αφορούν τους κινδύνους τις κρίσεις και τις 
καταστροφές. Συχνά οι όροι «κρίση» και «καταστροφή» τείνουν να ταυτίζονται. Αν και είναι 
στενά συνδεδεμένες (Λέκκας & Ανδρεαδάκης, 2015) και συναφείς/σχετιζόμενες έννοιες, 
είναι υπό συνεχή αναζήτηση τα σημεία επαφής τους, καθώς αναφέρονται σε ανόμοιες 
καταστάσεις οι οποίες προβάλλουν διαφορετικά ερωτήματα και αποκρίσεις που έλκονται από 
διαφορετικά γνωσιακά υπόβαθρα και θεωρίες. Τόσο η «κρίση» όσο και η «καταστροφή» 
(Kenneth Hewitt, 1983) αναφέρονται σε απρόσμενα, ξαφνικά και αδιανόητα συμβάντα, που 
προκαλούν οδυνηρές καταστάσεις, και συνδέονται με ανεπιθύμητα αποτελέσματα ενώ και οι 
δύο έχουν βιωματικά και υποκειμενικά χαρακτηριστικά.  

Εκτός αυτών, στη φύση και στις επιπτώσεις μιας απειλής συμπεριλαμβάνεται η 
αβεβαιότητα. Η αβεβαιότητα καλύπτει την αναζήτηση λύσεων (Λέκκας & Ανδρεαδάκης, 
2015), μπορεί να θεωρηθεί ως έλλειψη αυτοπεποίθησης, αδυναμία απόκρισης και αντίδραση 
σε αναμενόμενες δυσμενείς καταστάσεις (Janis & Mann, 1977), εκτός των προφανών 
χαρακτηριστικών της που είναι η έλλειψη γνώσεων, ικανοτήτων και αξιοποίησης 
επεξεργασμένων πληροφοριών.  

Η αντιληπτική ικανότητα του καθενός για μια απειλή ακολουθείται από τον 
αντίστοιχο βαθμό αβεβαιότητας και καθορίζει το μέγεθος της κρίσης. Η κρίση από την άλλη 
καταδεικνύει μια επείγουσα κατάσταση. Απειλές που έχουν χαρακτηρισθεί από τους 
επιστήμονες ως σημαντικές (π.χ. κλιματική αλλαγή), αλλά δεν έχουν άμεσα δυσμενή 
αποτελέσματα και δεν προκαλούν ορατά προβλήματα, δεν χαρακτηρίζονται από το κοινωνικό 
σύνολο ως κρίση. Τα χρονικά περιθώρια αντίδρασης σε μια κρίση είναι καθοριστικός 
παράγοντας (Λέκκας & Ανδρεαδάκης, 2015). Η έννοια της «χρονικού παραθύρου» στο οποίο 
θα πρέπει να αντιδράσει ένα κέντρο λήψης αποφάσεων, δεν συμπίπτει υποχρεωτικά με την 
έννοια του πραγματικού χρόνου αλλά καθορίζεται μέσω της αντίληψης που έχουμε για τον 
διαθέσιμο χρόνο και η οποία επηρεάζεται από παράγοντες όπως ο φόρτος εργασίας, η 
αυτοπεποίθηση, οι διαθέσιμοι πόροι και φυσικά ο πραγματικός χρόνος (Janis & Mann, 1977). 

Μια διαφορετική εννοιολογική προσέγγιση της καταστροφής (Rubonis & Bickman, 
1991), αναδεικνύει το κοινωνικό υπόβαθρο, χωρίς να καθορίζει συγκεκριμένα γεγονότα, 
μορφή, μέγεθος ή ένταση συμβάντων και χωρική ή χρονική διάρκεια αυτών. Δεν υπάρχουν 
δηλαδή, αμετάβλητες σχέσεις ή επιστημονικά δεδομένα, αλλά ευμετάβλητα κοινωνικά 
στοιχεία. Σε αυτά εμπεριέχονται νοοτροπίες, επικρατούσες αντιλήψεις, κοινωνικές απόψεις 
και γενικότερες νοητικές καταστάσεις των μελών ενός κοινωνικού συστήματος, τις οποίες 
προκαλεί ένα συμβάν. Συνεπώς ένα συμβάν χαρακτηρίζεται ως καταστροφή όταν  
διαπιστωθεί ότι οι μεμονωμένες αντιλήψεις των ατόμων ενός κοινωνικού συστήματος 
συναινούν σε αυτό τον χαρακτηρισμό. 

Μια αρκετά γνωστή και γλαφυρή περιγραφή σχετικά με τον τρόπο που ενεργεί μια 
κρίση με καταστροφικές συνέπειες έχει παρουσιασθεί (Seymour & Moore, 2000:10) στο 
παρελθόν, χρησιμοποιώντας μεταφορικά δύο φίδια. Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση οι 
κρίσεις έχουν δύο μορφές. Η κρίση που δρα αιφνίδια σαν μια κόμπρα (Cobra: sudden events) 
και τα αποτελέσματα είναι άμεσα και ολέθρια και η κρίση που δρα σαν τον πύθωνα (Python: 
simmering events), δηλαδή μια αργή «βραδύκαυστη» συνεχόμενη κρίση, που σφίγγει μια 
πληττόμενη δομή έναν οργανισμό ή μια οντότητα με όχι άμεσα, αλλά εξίσου δυσμενή 
αποτελέσματα σε βάθος χρόνου.  

Η «κόμπρα» είναι η ξαφνική και απροσδόκητη κρίση. Είναι μια καταστροφή που 
πλήττει κεραυνοβόλα και ανεπάντεχα, έχει ακαριαία επίδραση, εκπλήσσει δυσάρεστα τον 
πληττόμενο που δεν έχει χρόνο να αντιδράσει και τον αφήνει σε κατάσταση σοκ (shock), ενώ 
απουσιάζει οποιαδήποτε πρώιμη ένδειξη που θα μπορούσε να έχει οδηγήσει στην πρόβλεψή 
του. Σε μια τέτοιου είδους κρίση θα μπορούσε να ενταχθεί μια φυσική καταστροφή, όπως η 
πτώση ενός μετεωρίτη, μια τρομοκρατική επίθεση από έναν «μοναχικό λύκο» κ.λπ. 
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Από την άλλη, ο «πύθωνας» είναι η κρίση που «σιγοκαίει» που «σιγοβράζει» και 
«αναρριχάται» σταδιακά, απομυζώντας κρίσιμους πόρους από τον πληττόμενο, φθείροντας 
σταδιακά τις δυνατότητες αντίδρασης. Προκαλείται, δηλαδή, προοδευτικά και σωρευτικά 
(crisis creep), κάνοντας τον να ασφυκτιά και καταστέλλοντας κάθε δυνατότητα 
επανάκαμψης. Μια τέτοια καταστροφή θα μπορούσε να προέρχεται από μια οικονομική 
κρίση, από την λεγόμενη κλιματική αλλαγή κ.λπ. 

Μια άλλη ζωηρή και εύστοχη παραστατική περιγραφή κάποιων μορφών κρίσεων 
σχετίζεται με δύο άλλα ζώα. Ο Nassim Nicholas Taleb στο βιβλίο του «The Black Swan: The 
Impact of the Highly Improbable (2007, 2010)62», περιγράφει ως «Μαύρο Κύκνο63» ένα 
χαμηλής πιθανότητας και υψηλών επιπτώσεων γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί και 
όταν συμβεί, ο απόηχός του, είτε θετικός είτε αρνητικός, έχει έντονες, ενίοτε δε τραγικές και 
δραματικές συνέπειες. Η εκδήλωση του σπάνιου γεγονότος είναι μια έκπληξη για τον 
παρατηρητή και επιδρά καθοριστικά στα μετέπειτα γεγονότα. Γενικότερα, έχει να κάνει τόσο 
με το απροσδόκητο κάποιων καταστάσεων ή φαινομένων που θεωρούνται αδιανόητες -  
ακόμη και στο υποθετικό επίπεδο πρόβλεψης και των ενδεχομένων σεναρίων - όσο και με το 
μέγεθος των ακραίων πολλές φορές επιπτώσεων που επιφέρει. Έτσι ένα απρόβλεπτο συμβάν 
μπορεί να συμβεί σε κάθε τομέα ή δραστηριότητα μιας κοινωνίας, ενός οργανισμού ή 
γενικότερα ενός σχεδιασμού, ανατρέποντας ολικά την υπάρχουσα δομή.  

Η εμφάνιση τέτοιων γεγονότων οφείλεται στη έμφυτη ανθρώπινη τάση για 
εξειδίκευση στη γνώση καθώς και στην συνήθεια του να επικεντρώνει τις προσπάθειές του σε 
θέματα κοινά και γνωστά, γεγονός το οποίο τον κατευθύνει στο να παραβλέπει ότι δεν του 
είναι οικείο, να αγνοεί γενικότητες και να μην αξιολογεί το «απίθανο». Η ίδια αυτή 
ανθρώπινη φύση μας αναγκάζει σε μία υποκειμενική οπτική των γεγονότων. Έτσι συμβάντα 
που έχουν εκδηλωθεί πολλές φορές στο παρελθόν θεωρούνται ως μελλοντική βεβαιότητα και 
τα πλέον προσδοκώμενα, ενώ στην πραγματικότητα εμπεριέχουν σημαντικό βαθμό 
τυχαιότητας. 

Οι «μαύροι κύκνοι», καταδεικνύουν την ανικανότητα του μέσου ανθρώπου να δεχτεί 
ως πιθανό να συμβεί κάτι το οποίο ως τώρα δεν ήταν αναμενόμενο. Όμως η παρατήρηση των 
δεδομένων του παρελθόντος δεν καθιστά απόλυτα προβλέψιμα τα μελλοντικά γεγονότα. Η 
φράση του Αριστοτέλη “το πόσο πιθανόν είναι να συμβεί το απίθανο” εμπεριέχει την 
αβεβαιότητα και φανερώνει ότι κρίσιμες αποφάσεις δεν μπορεί να λαμβάνονται 
αποκλειστικά βασιζόμενοι σε προηγούμενο status quo και στην πεποίθηση ότι κάτι είναι 
συνηθισμένο. Όσους «λευκούς κύκνους» και αν παρατηρήσει κάποιος, δεν αποδεικνύεται 
ούτε επαληθεύεται ότι όλοι οι «κύκνοι» είναι «λευκοί». Αρκεί η ύπαρξη ενός «μαύρου 
κύκνου» για να διαψευσθεί η ψευδεπίγραφη βεβαιότητα που προέκυψε από μακροχρόνια 
παρατήρηση και εμπειρία. Αξίζει, επίσης, να αναφερθεί ότι είθισται εκ των υστέρων να 
δίνεται εξήγηση και να φαίνεται λογικό, αναμενόμενο και προβλέψιμο το έως τότε 
απρόσμενο γεγονός. 

Χαρακτηριστικά παραδείγματα αρνητικών «μαύρων κύκνων» είναι η κατάρρευση 
του χρηματιστηρίου της Wall Street την 19/10/1987, η κατάρρευση της Lehman Brothers τον 

 
62 Taleb, Nassim Nicholas: «Ο μαύρος κύκνος: Ο αντίκτυπος του εξαιρετικά απρόβλεπτου», μετάφραση 
Αντώνης Παπαγιαννίδης, εκδ. Φερενίκη, Αθήνα 2010, ISBN 978-960-9513-00-5.  
63 Η πρώτη αναφορά στην ύπαρξη ενός μαύρου κύκνου ως απίθανου γεγονότος εμφανίζεται στο έργο Satires 
του σημαντικού Ρωμαίου σατυρικού ποιητή Juvenal, (περίπου 55-135 μ.Χ.) ως : Rara avis in terris nigroque 
simillima cycno που σημαίνει: «ένα σπάνιο πουλί στη γη, τόσο σπάνιο όπως ένας μαύρος κύκνος». Η φράση 
αυτή επιβίωσε στην Ευρώπη ως περιγραφή του απίθανου και αδύνατου. Το 1697 µία Ολλανδική αποστολή 
στην Δυτική Αυστραλία ανακάλυψε μαύρους κύκνους, ανατράπηκε δηλαδή αυτό που με απόλυτη βεβαιότητα 
πιστευόταν έως τότε από τον ευρύ πληθυσμό, αν και αυτό ήταν ένα πιθανό και συνηθισμένο φαινόμενο για 
τους ειδικούς. Αυτή η σημαντική διάψευση μιας βεβαιότητας απέδειξε στην πράξη ότι ένα και μόνο γεγονός 
ανά πάσα στιγμή μπορεί να διαψεύσει μια βεβαιότητα που βασίζεται σε μακροχρόνια παρατήρηση. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Black_swan_theory (Φεβρουάριος 2021). 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C:%CE%A0%CE%B7%CE%B3%CE%AD%CF%82%CE%92%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CF%89%CE%BD/9789609513005
https://en.wikipedia.org/wiki/Black_swan_theory
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Σεπτέμβριο του 2008, η επιβολή των Capital Controls στην κίνηση κεφαλαίων στην Ελλάδα 
το 2015, αλλά και μη χρηματοοικονομικές καταστροφές όπως η επίθεση στους δίδυμους 
πύργους στις 11/9/2001 ή το πυρηνικό ατύχημα στη Φουκουσίμα το 2011. 

Στον αντίποδα του ανωτέρω φαινομένου υπάρχει ο «γκρίζος ρινόκερος». Η Michele 
Wucker συγγραφέας του βιβλίου «The Grey Rhino, (2016)64» περιγράφει με αυτό τον όρο, 
όλα εκείνα τα γεγονότα που αν και είναι προβλέψιμα, αν και θεωρούνται πιθανά, για 
διάφορους λόγους υποτιμώνται. Είναι, δηλαδή, μια πρόδηλη απειλή, όπως ένας ρινόκερος 
που λόγω του όγκου του είναι πάντα ορατός ή κάποιοι κίνδυνοι “ιδιαίτερα προφανείς, πολύ 
πιθανοί, αλλά ακόμα παραμελημένοι”. Αυτοί, λοιπόν, οι κίνδυνοι και οι επικείμενες 
καταστροφές δεν είναι καινούργιοι, αλλά σαφείς και συνηθισμένοι, για συγκεκριμένες 
περιοχές και χρονικές περιόδους. Συχνά μάλιστα, οι επιστήμονες έχουν προσδιορίσει αυτά τα 
προβλήματα από δεκαετίες, εντούτοις πολλές κυβερνήσεις, οργανισμοί ή κοινότητες τα 
παραβλέπουν, αμελούν να πάρουν μέτρα ή απορρίπτουν τον ολοφάνερο κίνδυνο για 
διάφορους λόγους. 

Ενδεικτικό παράδειγμα τέτοιων φαινομένων είναι η λεγόμενη κλιματική αλλαγή που 
αν και είναι πιθανόν να συμβεί τα επόμενα χρόνια ή και ήδη συμβαίνει, επιφέροντας 
δραματικές αλλαγές στον πλανήτη, δεν λαμβάνονται επαρκή μέτρα περιορισμού της, 
αγνοούνται οι συστάσεις των ειδικών και υποβαθμίζεται από κάποιους ο κίνδυνος. Ένα άλλο 
παράδειγμα είναι η πανδημία του Covid-19, δηλαδή, ένας γνωστός και προβλέψιμος 
κίνδυνος, καθώς πανδημίες έχουν εμφανισθεί επανειλημμένα και είναι καταγεγραμμένες 
στον παγκόσμιο υγειονομικό χάρτη. Επιπλέον, η διεθνής επιστημονική κοινότητα και ο 
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας65 είχε κατ’ επανάληψη ενημερώσει για το ενδεχόμενο να 
συμβεί. Παρόλες, όμως, τις προειδοποιήσεις, υποβιβάσθηκε η σημασία του και οι κίνδυνοι 
που θα ανέκυπταν από αυτόν, με αποτέλεσμα να βρίσκονται απροετοίμαστοι σε μεγάλο 
βαθμό κυβερνήσεις και άνθρωποι. 

Έχει ειπωθεί εύστοχα (Michele Wucker, 2016) ότι οι περισσότεροι «μαύροι κύκνοι» 
συμβαίνουν επειδή οι άνθρωποι αγνόησαν τους «γκρίζους ρινόκερους». Σε αυτό το πλαίσιο 
αν εντάξουμε και την πιθανότητα μιας κρίσης μέσα στην κρίση όπως είναι για παράδειγμα 
μια περίοδος ξηρασίας, σε περιοχή που μαστίζεται από μακροχρόνια εμφύλια σύρραξη ή 
πολεμική σύγκρουση, γίνεται φανερό ότι κάθε κίνδυνος πρέπει να αντιμετωπισθεί εγκαίρως 
για να ανακουφισθούν οι πληττόμενοι. Κίνδυνοι που απαξιώθηκαν ή υποτιμήθηκαν 
οδήγησαν κυρίως στην αποδυνάμωση του υφιστάμενου γενικού σχεδιασμού αλλά και της 
ατομικής ετοιμότητας και προετοιμασίας. Αν ένας κίνδυνος, ο οποίος ενώ είναι ευδιάκριτος 

 
64 Michele Wucker: «The Gray Rhino: How to Recognize and Act on the Obvious Dangers We Ignore» 2016 St. 
Martin's Press.  ISBN 978-1-4668-8700-8 
65 World Health Organization https://www.who.int/ 
Simulation exercise puts global pandemic readiness to the test, 3 December 2018, https://www.who.int/news-
room/feature-stories/detail/simulation-exercise-puts-global-pandemic-readiness-to-the-test (Φεβρουάριος 
2021) 
Remarks by Dr Michael Ryan, Executive Director, WHO Health Emergencies Programme at media briefing on 
COVID-19 on 13 February 2020 https://www.who.int/news/item/13-02-2020-remarks-by-dr-michael-ryan-
executive-director-who-health-emergencies-programme-at-media-briefing-on-covid-19-on-13-february-
2020(Φεβρουάριος 2021) 
World experts and funders set priorities for COVID-19 research 12 February 2020 
https://www.who.int/news/item/12-02-2020-world-experts-and-funders-set-priorities-for-covid-19-research 
(Φεβρουάριος 2021) 
Προειδοποίηση Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για εξάπλωση του ιού σε όλο τον πλανήτη, 28 Φεβ 2020, 
https://www.businessdaily.gr/diethni/11924_proeidopoiisi-pagkosmioy-organismoy-ygeias-gia-exaplosi-toy-
ioy-se-olo-ton-planiti (Φεβρουάριος 2021) 
Κορονοϊός: Δήλωση-βόμβα από τον επικεφαλής του ΠΟΥ - Προειδοποιεί για το ενδεχόμενο πανδημίας,  
24/02/2020, http://www.enikonomia.gr/timeliness/231566,koronoios-dilosi-vomva-apo-ton-epikefalis-tou-
pou-proeidopoiei-gi.html (Φεβρουάριος 2021) 

https://en.wikipedia.org/wiki/ISBN_(identifier)
https://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/978-1-4668-8700-8
https://www.who.int/
https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/simulation-exercise-puts-global-pandemic-readiness-to-the-test
https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/simulation-exercise-puts-global-pandemic-readiness-to-the-test
https://www.who.int/news/item/13-02-2020-remarks-by-dr-michael-ryan-executive-director-who-health-emergencies-programme-at-media-briefing-on-covid-19-on-13-february-2020
https://www.who.int/news/item/13-02-2020-remarks-by-dr-michael-ryan-executive-director-who-health-emergencies-programme-at-media-briefing-on-covid-19-on-13-february-2020
https://www.who.int/news/item/13-02-2020-remarks-by-dr-michael-ryan-executive-director-who-health-emergencies-programme-at-media-briefing-on-covid-19-on-13-february-2020
https://www.who.int/news/item/12-02-2020-world-experts-and-funders-set-priorities-for-covid-19-research
https://www.businessdaily.gr/diethni/11924_proeidopoiisi-pagkosmioy-organismoy-ygeias-gia-exaplosi-toy-ioy-se-olo-ton-planiti
https://www.businessdaily.gr/diethni/11924_proeidopoiisi-pagkosmioy-organismoy-ygeias-gia-exaplosi-toy-ioy-se-olo-ton-planiti
http://www.enikonomia.gr/timeliness/231566,koronoios-dilosi-vomva-apo-ton-epikefalis-tou-pou-proeidopoiei-gi.html
http://www.enikonomia.gr/timeliness/231566,koronoios-dilosi-vomva-apo-ton-epikefalis-tou-pou-proeidopoiei-gi.html
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και συγκεντρώνει αρκετές πιθανότητες να πραγματοποιηθεί αγνοείται, αυτό επιφέρει 
αλλοιώσεις στην ολική διαχείριση της επικινδυνότητας, ενώ εμφανίζονται και κενά κατά την 
λήψη κρίσιμων προσωπικών αποφάσεων. Η κατανόηση του είδους του κινδύνου που 
αντιμετωπίζει μία χώρα, κοινότητα, οικογένεια ή ένα άτομο, είναι ζωτικής σημασίας για να 
διαπιστωθεί αν οι προετοιμασίες είναι ορθές και να επιβεβαιωθεί ο βαθμός ετοιμότητας σε 
όλα τα στάδια μιας καταστροφής (προκαταστροφικό, συγκαταστροφικό, μετακαταστροφικό). 

Παίρνοντας ως παράδειγμα πάλι την κλιματική αλλαγή, γίνεται αντιληπτό, ότι αυτό 
το φαινόμενο σταδιακά αυξάνει τον αριθμό πολλών διαφορετικών επικίνδυνων καιρικών 
φαινομένων και συνθηκών με απροσδιόριστο όμως ρυθμό, παράλληλα δε, τροποποιεί την 
ένταση των συμβάντων και μετατρέπεται σε «συστημικό κίνδυνο». Έτσι, ένας πολίτης της 
Αυστραλίας θα πρέπει να λάβει υπόψη του αυτές τις ποσοτικές και ποιοτικές μεταβολές, 
καθώς, λόγω της κλιματικής αλλαγής, αυξήθηκε τα τελευταία χρόνια η πιθανότητα 
εκδήλωσης πυρκαγιών στην χώρα του τουλάχιστον κατά 30% και θα πρέπει να μεριμνήσει 
λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα.  

Διαχρονικά έχει αποδειχθεί ότι η κριτική και ανεξάρτητη σκέψη, η έγκυρη και 
ολόπλευρη ενημέρωση, η σωστή προετοιμασία και η ψυχραιμία την κρίσιμη στιγμή, 
μειώνουν την τρωτότητα. Πρωτεύον είναι επίσης να κυριαρχούν ενέργειες που έχουν 
προληπτικό χαρακτήρα, ώστε να μετριασθούν οι επιπτώσεις από ένα καταστροφικό συμβάν. 
Η συνεχής δοκιμή διαφορετικών σεναρίων με οριακές μεταβλητές και απρόβλεπτες 
παραμέτρους, αυξάνει την πιθανότητα να βγει κάποιος αλώβητος από μια δύσκολα 
διαχειρίσιμη κατάσταση. 

Από τα ανωτέρω προκύπτει αβίαστα ότι θα πρέπει να ληφθούν μέτρα και σε 
προσωπικό αλλά και σε επίπεδο νοικοκυριού, πέραν αυτών για τα οποία είναι αρμόδια η 
πολιτεία, είτε πρόκειται για κρίση ξαφνική, είτε για αναμενόμενη, είτε για απροσδόκητη, είτε 
για σταδιακά κλιμακούμενη. Ανάμεσα σε αυτές τις προληπτικές δράσεις ή ενέργειες που 
αποσκοπούν στη μείωση των επιπτώσεων από μια καταστροφή ή ένα ακραίο γεγονός 
μπορούν να ενταχθούν στοιχεία όπως ένα Σακίδιο Εκτάκτων Αναγκών και ένα Κυτίο 
Βασικών Προμηθειών. Λαμβάνοντας αυτή την μέριμνα, σε όποια πληθυσμιακή ομάδα και αν 
ανήκει κάποιος, κατορθώνει να περιορίζει τις επιβλαβείς συνέπειες μιας καταστροφής άμεσα 
στον ίδιο και έμμεσα στο περιβάλλον και στις ζωές ή στις περιουσίες συμπολιτών του. 
Αναδεικνύεται έτσι το αίσθημα κοινωνικής ευθύνης το οποίο θα πρέπει σε κάθε περίπτωση 
να διακατέχει κάθε πολίτη. Μετά την καταστροφή δηλαδή και εφόσον δεν διατρέχει κάποιο 
άμεσο κίνδυνο η ζωή του, δεν θα χρειαστεί να απασχολήσει άμεσα, ομάδες βοήθειας, 
οργανώσεις αρωγής κ.λπ. οι οποίες θα μπορούν να ασχοληθούν με άλλα θέματα μείζονος 
σημασίας. Για παράδειγμα ένα ατομικό σακίδιο με χρήσιμα υλικά στον χώρο εργασίας ή ένα 
G.H.B. μπορεί να αμβλύνει τις δυσκολίες ή και να δημιουργήσει ανεκτές συνθήκες σε μια 
κρίσιμη κατάσταση, ενώ οι ομάδες άμεσης απόκρισης παρέχουν την ίδια ώρα τη στοιχειώδη 
βοήθεια σε πρόσωπα που χρήζουν άμεσης αρωγής. 

Ως περιπτώσεις δυνατότητας χρήσης του G.H.B. ή ενός σακιδίου στον χώρο εργασίας 
θα μπορούσαν να αναφερθούν τα black out66,67 της 14ης Ιουλίου του 2019, της 13ης Ιουλίου 
του 1977 και άλλα παλαιότερα στις ΗΠΑ, στα οποία υπήρξε 25ωρη διακοπή 
ηλεκτροδότησης με αποτέλεσμα να καταστεί προβληματική έως επικίνδυνη η μετακίνηση 
των εργαζομένων προς τις οικίες τους λόγω και των εν εξελίξει μεγάλων αστικών ταραχών, 
οι φονικοί κυκλώνες και καταιγίδες που έπληξαν την Ευρώπη και κυρίως τη Γαλλία τον 

 
66 Τα χειρότερα μπλακάουτ του 20ού αιώνα 
https://www.newsbeast.gr/world/arthro/702898/ta-heirotera-blakaout-tou-20ou-aiona  (Φεβρουάριος 2021) 
67 Το μπλακ άουτ που αποκάλυψε το σκοτεινό πρόσωπο της Νέας Υόρκης. ...  
http://www.mixanitouxronou.gr/to-blak-aout-pou-apokalipse-to-skotino-prosopo-tis-n-iorkis-mesa-se-25-ores-
leilatithikan-mazika-1-600-magazia-ke-xespasan-1-000-foties-giati-paleotera-mia-paromia-diakopi-revmatos-
diaskedastike-iri/ (Φεβρουάριος 2021) 

https://www.newsbeast.gr/world/arthro/702898/ta-heirotera-blakaout-tou-20ou-aiona
http://www.mixanitouxronou.gr/to-blak-aout-pou-apokalipse-to-skotino-prosopo-tis-n-iorkis-mesa-se-25-ores-leilatithikan-mazika-1-600-magazia-ke-xespasan-1-000-foties-giati-paleotera-mia-paromia-diakopi-revmatos-diaskedastike-iri/
http://www.mixanitouxronou.gr/to-blak-aout-pou-apokalipse-to-skotino-prosopo-tis-n-iorkis-mesa-se-25-ores-leilatithikan-mazika-1-600-magazia-ke-xespasan-1-000-foties-giati-paleotera-mia-paromia-diakopi-revmatos-diaskedastike-iri/
http://www.mixanitouxronou.gr/to-blak-aout-pou-apokalipse-to-skotino-prosopo-tis-n-iorkis-mesa-se-25-ores-leilatithikan-mazika-1-600-magazia-ke-xespasan-1-000-foties-giati-paleotera-mia-paromia-diakopi-revmatos-diaskedastike-iri/
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Δεκέμβριο του 199968 και τον Φεβρουάριο του 201069 (εκτός από νεκρούς υπήρξαν 
εγκλωβισμένοι εργαζόμενοι για ημέρες σε κτήρια), αλλά και ο σεισμός της 7ης Σεπτεμβρίου 
1999 της Πάρνηθας (μεγάλος κυκλοφοριακός φόρτος – «κομφούζιο»).  

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα και έναυσμα για παρακίνηση χρήσης ενός G.H.B. 
είναι η επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου 200170 στην Ν. Υόρκη. Εκτός από σημείο καμπής στην 
παγκόσμια ιστορία, στις διεθνείς σχέσεις και στις ακολουθούμενες πολιτικές αποφάσεις σε 
όλο τον κόσμο, επέφερε και αλλαγές στην κοινωνική ζωή και στις καθημερινές συνήθειες 
των εργαζομένων αφού επικράτησε για μακρύ χρονικό διάστημα η ανασφάλεια και η 
αβεβαιότητα. Όλοι οι πολίτες που αποτελούσαν τμήμα της παραγωγικής ζωής του 
σημαντικότερου διαμερίσματος της Ν. Υόρκης, αρχικά χρειάστηκε να ακολουθήσουν την 
διαδικασία εκκένωσης των κτηρίων στα οποία εργάζονταν, στη συνέχεια το κέντρο της 
πόλης βυθίστηκε στο χάος καθώς αποκλείστηκαν όλες οι γέφυρες και τα τούνελ από και προς 
το Manhattan, ακολούθως σταμάτησε κάθε κυκλοφορία μέσων μαζικής μεταφοράς με τον 
Δήμαρχο της Νέας Υόρκης Ρούντολφ Τζουλιάνι (Rudolph William Louis Giuliani) τελικά να 
δίνει εντολή να εκκενωθεί όλο το Manhattan. Το αποτέλεσμα ήταν εκατοντάδες χιλιάδες 
εργαζόμενοι, που δεν ήταν μόνιμοι κάτοικοι του οικονομικοεμπορικού αστικού κέντρου, να 
χρειαστεί να διανύσουν, πεζή, πολλά χιλιόμετρα για να επιστρέψουν στις εστίες τους σε 
συνθήκες ανασφάλειας, αβεβαιότητας και άγχους, χωρίς τα στοιχειώδη εφόδια. 

Αλλά και το Β.Ο.Β.72 πρέπει και μπορεί να αποτελέσει τη χρηστική βάση της 
προσωπική προετοιμασίας και στην Ελλάδα σε μια έκτακτη ανάγκη. Δεν είναι σπάνια πλέον 
η αποστολή μηνύματος από το Πανευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης 11271 για άμεση 
εκκένωση72 λόγω επικείμενης καταστροφής73, ενώ χρήσιμο παραμένει το Β.Ο.Β.72 και σε 
περιπτώσεις που η εκκένωση είναι προληπτική, μαζική και προγραμματισμένη74, όπως στην 
περίπτωση εξουδετέρωσης βόμβας σε πυκνοκατοικημένη περιοχή στη Θεσσαλονίκη όπου 

 
68 Φυσικές καταστροφές και τεχνολογικά ατυχήματα στην Ευρώπη την 1η δεκαετία του 20ου αιώνα, Πτυχιακή 
Εργασία: ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ, ΑΠΘ, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Φυσικής, Σεπτέμβριος 2012. 
(Lothar 1999) http://ikee.lib.auth.gr/record/131906/files/tsoutsourou.pdf (Φεβρουάριος 2021) 
69 Ξύνθια (καταιγίδα) 
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9E%CF%8D%CE%BD%CE%B8%CE%B9%CE%B1_(%CE%BA%CE%B1%CF%84%
CE%B1%CE%B9%CE%B3%CE%AF%CE%B4%CE%B1) (Φεβρουάριος 2021) 
70 11η Σεπτεμβρίου 2001: Όταν άλλαξε ο κόσμος 
https://www.tovima.gr/2020/09/11/world/11i-septemvriou-2001-otan-allakse-o-kosmos/ (Φεβρουάριος 2021) 
71 Υπηρεσία Επικοινωνιών Εκτάκτου Ανάγκης 112 
https://www.civilprotection.gr/el/ypiresia-epikoinonion-ektaktoy-anagkis-112 (Φεβρουάριος 2021) 
112 - Το νούμερό σου στην έκτακτη ανάγκη 
https://www.civilprotection.gr/el/112-noymero-soy-stin-ektakti-anagki (Φεβρουάριος 2021) 
72 Μηνύματα από το 112 για εκκενώσεις οικισμών λόγω της φωτιάς στη Φέριζα 09.09.2020 
https://www.kathimerini.gr/society/561072223/minyma-apo-to-112-gia-tin-ekkenosi-oikismon-logo-tis-fotias-
sti-feriza/ (Φεβρουάριος 2021) 
73 Κορινθία: Προς εκκένωση χωριό στην Ηλεία - Κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε πέντε κοινότητες 24.07.2020 
https://www.ethnos.gr/ellada/116908_korinthia-pros-ekkenosi-horio-stin-ileia-katastasi-ektaktis-anagkis-se-
pente  (Φεβρουάριος 2021) 
74  Μαζική εκκένωση σχεδιάζεται στο Κορδελιό λόγω βόμβας του Β’ Παγκοσμίου. 07/02/2017 
https://www.skai.gr/news/greece/maziki-ekkenosi-sxediazetai-sto-kordelio-logo-vomvas-tou-v-pagkosmio 
(Φεβρουάριος 2021) 
Μαζική εκκένωση στο Κορδελιό για τη βόμβα του Β'ΠΠ - Αναλυτικά το σχέδιο της αστυνομίας. 08.02.2017 
https://www.alfavita.gr/koinonia/211534_maziki-ekkenosi-sto-kordelio-gia-ti-bomba-toy-bpp-analytika-
shedio-tis-astynomias (Φεβρουάριος 2021) 
Βόμβα στο Κορδελιό: Όλα οσα πρέπει να ξέρετε για την εκκένωση της περιοχής February 8, 2017 
https://parallaximag.gr/thessaloniki/vomva-pagk-osa-tha-ginoun-tin-kiriaki-sto-kordelio 
(Φεβρουάριος 2021) 

http://ikee.lib.auth.gr/record/131906/files/tsoutsourou.pdf
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9E%CF%8D%CE%BD%CE%B8%CE%B9%CE%B1_(%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%B9%CE%B3%CE%AF%CE%B4%CE%B1)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9E%CF%8D%CE%BD%CE%B8%CE%B9%CE%B1_(%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%B9%CE%B3%CE%AF%CE%B4%CE%B1)
https://www.tovima.gr/2020/09/11/world/11i-septemvriou-2001-otan-allakse-o-kosmos/
https://www.civilprotection.gr/el/ypiresia-epikoinonion-ektaktoy-anagkis-112
https://www.civilprotection.gr/el/112-noymero-soy-stin-ektakti-anagki
https://www.kathimerini.gr/society/561072223/minyma-apo-to-112-gia-tin-ekkenosi-oikismon-logo-tis-fotias-sti-feriza/
https://www.kathimerini.gr/society/561072223/minyma-apo-to-112-gia-tin-ekkenosi-oikismon-logo-tis-fotias-sti-feriza/
https://www.ethnos.gr/ellada/116908_korinthia-pros-ekkenosi-horio-stin-ileia-katastasi-ektaktis-anagkis-se-pente
https://www.ethnos.gr/ellada/116908_korinthia-pros-ekkenosi-horio-stin-ileia-katastasi-ektaktis-anagkis-se-pente
https://www.skai.gr/news/greece/maziki-ekkenosi-sxediazetai-sto-kordelio-logo-vomvas-tou-v-pagkosmio
https://www.alfavita.gr/koinonia/211534_maziki-ekkenosi-sto-kordelio-gia-ti-bomba-toy-bpp-analytika-shedio-tis-astynomias
https://www.alfavita.gr/koinonia/211534_maziki-ekkenosi-sto-kordelio-gia-ti-bomba-toy-bpp-analytika-shedio-tis-astynomias
https://parallaximag.gr/thessaloniki/vomva-pagk-osa-tha-ginoun-tin-kiriaki-sto-kordelio
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χρειάστηκε να εγκαταλείψουν τις εστίες τους πάνω από 50.000 κάτοικοι και σε ακτίνα 2 Km 
από το σημείο που εντοπίσθηκε. 

Το Β.Ο.Β.72 δεν είναι χρήσιμο, όμως, μόνο σε μια φυσική καταστροφή. Είναι 
απαραίτητο και σε περιπτώσεις εκκενώσεων για άλλους λόγους όπως αυτές που σχετίζονται 
με τεχνολογικές δραστηριότητες. Σε πόλεις και οικισμούς που βρίσκονται κοντά σε 
εμποροβιομηχανικά κέντρα, σε διυλιστήρια, σε βιομηχανικές περιοχές, ή διεθνείς οδικές 
αρτηρίες μπορεί να συμβεί κάποιο ατύχημα και να είναι απαιτητή η άμεση εκκένωση, ίσως 
και χωρίς προηγούμενη άσκηση ή προειδοποίηση. Στην πόλη Debelets75 της κεντρικής 
Βουλγαρίας το 2011 τοξικό νέφος κάλυψε την πόλη, μετά τη διαρροή 4tn στυρενίου 
(καρκινογόνος ουσία που χρησιμοποιείται στην κατασκευή πλαστικών), από τους συνολικά 
20tn που μεταφέρονταν. Η διαρροή προκλήθηκε λόγω ανατροπής διερχόμενου βυτιοφόρου 
που είχε ως αφετηρία την Τουρκία και προορισμό τη Ρουμανία. Το ατύχημα σημειώθηκε τα 
ξημερώματα και καθώς οι θερμοκρασίες αναμένονταν να φτάσουν στους 35oC στην περιοχή 
κατά την διάρκεια της ημέρας, η εκκένωση άρχισε στις 04:00, δηλαδή πριν την ανατολή του 
Ηλίου, χωρίς μάλιστα να προβλέπεται η άμεση επιστροφή των κατοίκων ή να έχει 
προσδιορισθεί ο χρονικός ορίζοντας επανόδου τους. Βλέπουμε επομένως ότι ένα επικίνδυνο 
συμβάν μπορεί να εκδηλωθεί οποιαδήποτε ώρα και να δοθεί εντολή για μια υποχρεωτική 
εκκένωση κάθε ώρα, οποτεδήποτε, κατά τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου. 

Ένα Κυτίο Βασικών Προμηθειών βελτιώνει την ικανότητα προσαρμογής, αυξάνει την 
αντοχή και διευρύνει την ετοιμότητα αντίδρασης όλων των κοινωνικών δομών, στην 
αντιμετώπιση κινδύνων και καταστροφών οφειλόμενων σε ανθρωπογενή και φυσικά 
συμβάντα, καθώς και σε τρομοκρατικές ή πολεμικές απειλές. Ειδικά, στο κύτταρο της 
κοινωνίας που είναι η οικογένεια εξασφαλίζει πολύτιμο χρόνο την κρίσιμη περίοδο και 
θωρακίζει τα μέλη από άκαιρες αποφάσεις. Οι καταστροφές δεν επηρεάζουν μόνο τους 
άλλους, δεν συμβαίνουν μόνο σε τρίτα πρόσωπα ή σε άλλες περιοχές του πλανήτη. Πολύ 
συχνά και στην Ελλάδα εξελίσσονται φυσικά καταστροφικά φαινόμενα όπως 
κατολισθήσεις76, πλημμύρες77, έντονες χιονοπτώσεις78. Μια έντονη βροχόπτωση και 

 
75 Danger posed by toxic cloud in Bulgaria https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-7-2011-
007236_EN.html?redirect (Φεβρουάριος 2021) 
Βουλγαρία: Εκκενώθηκε το Ντέμπελετς 11/7/2011  
https://www.real.gr/archive_diethni/arthro/boulgaria_ekkenothike_to_ntempelets-395799/  (Φεβρουάριος 
2021) 
Εκκένωση πόλης στη Βουλγαρία λόγω διαρροής τοξικού αερίου, 11 Ιουλίου 2011 
https://www.in.gr/2011/07/11/world/ekkenwsi-polis-sti-boylgaria-logw-diarrois-toksikoy-aerioy/ 
(Φεβρουάριος 2021) 
76 Η Οδύσσεια των αποκλεισμένων κατοίκων της Πρασιάς Ευρυτανίας.  
«…Αποκλεισμένοι εδώ και 14 ημέρες βρίσκονται οι 210 κάτοικοι των οικισμών της Πρασιάς στη βορειοδυτική 
Ευρυτανία (Βασιλέσι, Κυπαρίσσι, Μεταξάδες, Κέδρα, Πρόδρομος) εξαιτίας των συνεχόμενων κατολισθήσεων 
στον επαρχιακό δρόμο Ραπτοπούλου – Πρασιάς στη θέση Στάρτου. Μόλις τα μηχανήματα άνοιξαν τον δρόμο, 
οι αρμόδιες υπηρεσίες τον έκλεισαν λόγω επικινδυνότητας. Οι όποιες προσπάθειες των κατοίκων της περιοχής 
για διάνοιξη διαφυγής με δική τους ευθύνη κατέρρευσαν με τις ισχυρές βροχοπτώσεις την Πέμπτη που 
προκάλεσαν νέες κατολισθήσεις στο σημείο.» (Φεβρουάριος 2013). 
https://www.tovima.gr/2013/02/07/society/i-odysseia-twn-apokleismenwn-katoikwn-tis-prasias-eyrytanias/ 
77 Καρδίτσα: Αποκλεισμένοι 13 μέρες μετά το πέρασμα του Ιανού - «Μας ξέχασαν χωρίς γιατρούς και 
τρόφιμα» ….Δεν είχαμε ρεύμα για επτά ημέρες, ούτε τηλέφωνα για να επικοινωνήσουμε με κανέναν, λέει 
αποκλεισμένος κάτοικος της Αργιθέας (Σεπτέμβριος 2020) 
https://www.protothema.gr/greece/article/1049433/karditsa-apokleismenoi-13-meres-meta-to-perasma-tou-
ianou-mas-xehasan-horis-giatrous-kai-trofima/ (Φεβρουάριος 2021) 
78 Κόρινθος: Άφησαν κατοίκους κοινότητας αποκλεισμένους … Τέσσερις μέρες αποκλεισμένοι έμειναν κάτοικοι 
στο Στεφάνι Κορίνθου… (Ιανουάριος 2015) 
https://www.aftodioikisi.gr/ota/dimoi/korinthos-afisan-katoikous-koinotitas-apokleismenous-apo-ta-xionia-
giati-den-tous-psifisan-ti-apanta-o-dimos-vinteo/ (Φεβρουάριος 2021) 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-7-2011-007236_EN.html?redirect
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-7-2011-007236_EN.html?redirect
https://www.real.gr/archive_diethni/arthro/boulgaria_ekkenothike_to_ntempelets-395799/
https://www.in.gr/2011/07/11/world/ekkenwsi-polis-sti-boylgaria-logw-diarrois-toksikoy-aerioy/
https://www.tovima.gr/2013/02/07/society/i-odysseia-twn-apokleismenwn-katoikwn-tis-prasias-eyrytanias/
https://www.protothema.gr/greece/article/1049433/karditsa-apokleismenoi-13-meres-meta-to-perasma-tou-ianou-mas-xehasan-horis-giatrous-kai-trofima/
https://www.protothema.gr/greece/article/1049433/karditsa-apokleismenoi-13-meres-meta-to-perasma-tou-ianou-mas-xehasan-horis-giatrous-kai-trofima/
https://www.aftodioikisi.gr/ota/dimoi/korinthos-afisan-katoikous-koinotitas-apokleismenous-apo-ta-xionia-giati-den-tous-psifisan-ti-apanta-o-dimos-vinteo/
https://www.aftodioikisi.gr/ota/dimoi/korinthos-afisan-katoikous-koinotitas-apokleismenous-apo-ta-xionia-giati-den-tous-psifisan-ti-apanta-o-dimos-vinteo/
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υπερχείλιση ποταμού μπορεί να αποκόψει χωριά, να καταστρέψει δίκτυα κοινής ωφέλειας και 
υλικοτεχνικές υποδομές, να δυσκολέψει την άμεση προσπέλαση σε διασώστες και κάποιοι 
κάτοικοι να μείνουν χωρίς πρόσβαση σε βασικά επισιτιστικά εφόδια. Λόγω μάλιστα της 
ιδιαιτερότητας της χώρας μας με την ύπαρξη μεγάλης ακτογραμμής και αρχιπελάγους,  οι 
κάτοικοι πολλών νησιών79 συχνά μένουν έκθετοι στους κινδύνους που δημιουργούνται από 
φυσικά φαινόμενα, ειδικά όταν η κρατική μηχανή ολιγωρεί ή αργεί να επέμβει. Δεν είναι 
λίγες οι φορές που οι αποκλεισμοί σε ορεινές και δυσπρόσιτες περιοχές διαρκούν πολλές 
ημέρες. Σε αυτές τις περιπτώσεις μερικές βασικές προμήθειες και εφόδια που μπορούν να 
βρίσκονται σε ένα κυτίο, ανακουφίζουν κάθε μέλος του νοικοκυριού από αποκλεισμούς και 
αντίξοες συνθήκες και ισχυροποιούν τη θέση τους την δεδομένη δύσκολη χρονική περίοδο. 
Όταν μάλιστα υπάρχει η δυνατότητα διαμερισμού των αγαθών, τότε προάγεται και η 
αλληλεγγύη μέσα στην κοινότητα.  

Εκτός των άλλων, σε καταστάσεις που επιβάλλεται η απαγόρευση κυκλοφορίας για 
διάφορους λόγους, οι βασικές προμήθειες είναι πάντα χρήσιμες. Μια πολιτική κρίση, ένα 
θερμό στρατιωτικό επεισόδιο ή μια πανδημία, μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα διάφορες 
απαγορεύσεις ή περιορισμούς. Μπορεί στη χώρα μας να μην έχει επιβληθεί πλήρης 
απαγόρευση κυκλοφορίας λόγω της πανδημίας, αλλά έχει υπάρξει κατ’ επανάληψη 
περιορισμός κυκλοφορίας για αρκετές ώρες κάθε ημέρα και έτσι έχει γίνει φανερή η 
πρακτική αξία ενός πλήρους επικαιροποιημένου Κυτίου Βασικών Προμηθειών. Επιπλέον δε, 
αποφεύγεται ο συγχρωτισμός, ο συνωστισμός και η πολύωρη αναμονή σε υπεραγορές 
τροφίμων. Επίσης, προβλήματα που μπορεί να προκύψουν για πολλούς λόγους στην 
εφοδιαστική αλυσίδα, μπορούν εύκολα να επουλωθούν με ένα Κυτίο Βασικών Προμηθειών 
που θα αποτελείται κυρίως από τρόφιμα μακράς διάρκειας και κατά προτίμηση μικρού όγκου 
ή απλή ενίσχυση της οικογενειακής τροφοθήκης, αλλά και του οικιακού φαρμακείου. Τα 
τρόφιμα θα πρέπει να επιλέγονται έτσι ώστε να απαιτούν τις ελάχιστες δυνατές ανάγκες 
προετοιμασίας και να μην είναι άγνωστες τροφές αλλά σύμφωνες με τις διατροφικές 
συνήθειες του καθενός. Δεν θα πρέπει να παραβλέψουμε το γεγονός ότι πολλοί συνάνθρωποί 
μας, προχωρούν ένα βήμα παραπέρα εξειδικεύοντας ανά περίπτωση συμβάντος και τα κυτία, 
όπως για παράδειγμα ένα Κυτίο Πρώτης Απόκρισης σε πανδημία και υγειονομική κρίση 
(κυτίο καραντίνας) ή άλλοι που σε κάνιστρο ειδικών προδιαγραφών και σε ασφαλή χώρο 
φυλάσσουν και λίγα επιπλέον καύσιμα για το όχημα τους. 

Είναι προφανές ότι ένα σακίδιο στο αυτοκίνητο με πλήρη υγειονομική συλλογή ή ένα 
τσαντάκι E.D.C. με επιλεγμένα πρόσθετα είδη ή kit, είναι πάντα χρήσιμο και απαραίτητο. 
Υπάρχουν, όμως, και περιπτώσεις που είναι επιθυμητό και ένα μεγαλύτερο σακίδιο που θα 
φυλάσσεται σε άλλο χώρο (B.O.L.), εκτός της κύριας κατοικίας, καθώς δεν δύναται να 
γνωρίζει κάποιος αν οι συνθήκες θα είναι πάντα ιδανικές για τη μεταφορά του. Ένας τέτοιος 
σάκος χάνει την χρησιμότητα και τη δυνατότητα μετακίνησής του, όσο το βάρος του αυξάνει 
και για αυτό θα πρέπει να είναι σωστά επιλεγμένος, ορθά δομημένος και να έχει πληρωθεί με 
τα κατάλληλα υλικά. Ένας τέτοιος σάκος, όπως είναι ο I.N.C.H.Β., δόκιμο είναι να περιέχει 
επιπλέον και κάθε μορφής αντίγραφα κρίσιμων εγγράφων τα οποία μπορούν να φυλάσσονται 
ερμητικά κλειστά σε κατάλληλα και στεγανά μέσα προστασίας από το νερό και γενικά από 
άλλες φυσικές φθορές. Κάποιοι, αυτά τα έγγραφα τα τοποθετούν και σε πυρίμαχους 
φακέλους. Συνίσταται επίσης η ψηφιοποίηση αυτών των βασικών εγγράφων, όπως είναι το 
Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, Άδεια Οδήγησης, Τραπεζικοί Λογαριασμοί κ.λπ., καθώς 
μπορεί τα πρωτότυπα να μην είναι εύκολα να ανακτηθούν όταν θα χρειαστεί. Η πρόσβαση 
στα ψηφιακά αρχεία και στα ηλεκτρονικά μέσα αποθήκευσης (κάρτα SD, USB, ή και 
εξωτερικός σκληρός δίσκος) θα πρέπει να γίνεται με κωδικό (hackproof), ή να υπάρχει 

 
79 Αποκλεισμένοι από το χιονιά. Χωρίς ρεύμα και νερό Αλόννησος και Σκόπελος (Ιανουάριος 2017) 
https://www.news247.gr/kairos/apokleismenoi-apo-to-chionia-choris-reyma-kai-nero-alonnisos-kai-
skopelos.6483148.html (Φεβρουάριος 2021) 

https://www.news247.gr/kairos/apokleismenoi-apo-to-chionia-choris-reyma-kai-nero-alonnisos-kai-skopelos.6483148.html
https://www.news247.gr/kairos/apokleismenoi-apo-to-chionia-choris-reyma-kai-nero-alonnisos-kai-skopelos.6483148.html
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κρυπτογράφηση δεδομένων, ενώ όπου υπάρχει διακόπτης (κάρτα SD) αυτός να είναι στην 
θέση κλειδώματος για προστασία εγγραφής/διαγραφής δεδομένων (Write-Protect) και γενικά 
να λαμβάνονται τα στοιχειώδη μέτρα αποτροπής μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, κλοπής ή 
διαγραφής δεδομένων.  

   
Εικόνα 3.17. Αλεξίπυροι φάκελοι εγγράφων. 
Εικόνα 3. 18. Μεταλλικά κάνιστρα ασφαλείας. 
Εικόνα 3.19. Πινακίδα  στην είσοδο καταφυγίου για προστασία από ραδιενεργό νέφος  (Chinatown, Νέα Υόρκη). 

 
Έχει αναφερθεί80 ότι η Ελβετία έχει δομήσει σε βάθος χρόνου ένα μικτό σύστημα 

πολιτικής προστασίας και πολιτοφυλακής και η κυβέρνησή της έχει καταστήσει υποχρεωτική 
την κατασκευή καταφυγίων σε όλες τις νεόκτιστες κατοικίες και πολυκατοικίες, για την 
προστασία από το νέφος που μπορεί να δημιουργηθεί από πιθανή ραδιενεργή διασπορά, αλλά 
και από άλλους ενδεχόμενους κινδύνους. Ανάλογες κυβερνητικές προσπάθειες έχουν γίνει 
και στο παρελθόν στις ΗΠΑ. Σε κάποιο τέτοιο ασφαλές καταφύγιο στο οποίο υπάρχει 
πρόσβαση, είναι επωφελές να τοποθετηθεί ένα σακίδιο με χρήσιμα υλικά και κρίσιμα 
στοιχεία που θα μπορούν να αξιοποιηθούν μετά από μια καταστροφή. Αλλά και στην Ελλάδα 
ένα ανάλογο σακίδιο όπως είναι το I.N.C.H.Β. είναι χρήσιμο ειδικά σε περιοχές όπου έχουν 
χτιστεί φράγματα. Σε περίπτωση εκτεταμένων βλαβών του έργου, οι κάτοικοι των κατάντη 
περιοχών, εκτός από γνώση των ασφαλών οδών διαφυγής και των θέσεων συγκέντρωσης, θα 
πρέπει να έχουν από πριν τοποθετήσει σε ασφαλές σημείο ή φιλικό σπίτι, εκτός της 
οριοθετημένης περιοχής κατάκλισης και πλημμυρικού κύματος, το I.N.C.H.Β. προκειμένου 
να μπορούν να χρησιμοποιήσουν στοιχεία του περιεχομένου του. 

Χρήσιμα, επίσης, είναι και τα σακίδια που παραπέμπουν σε πολλαπλές χρήσεις. 
Σακίδια Εκτάκτων Αναγκών δηλαδή που είναι πιο συμπαγή και έχουν ως κύριο στοιχείο την 
παροχή Πρώτων Βοηθειών. Αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν εκτός από μια έκτακτη 
κατάσταση στην οικία και σε μια επείγουσα κατάσταση σε ένα ταξίδι, μια εξόρμηση στην 
φύση ή μια εκδρομή στο βουνό, στον χώρο εργασίας ή στο αυτοκίνητο. Η άμεση και η 
έμμεση ωφέλεια από αυτά τα σακίδια είναι σημαντική, καθώς εκτός από το ότι είναι 
πρακτικά, συμβάλλουν αποφασιστικά στην ανάπτυξή του αισθήματος ασφάλειας σε 
ενδεχόμενο κίνδυνο. 

Τα πρώτα, δηλαδή τα Σακίδια Εκτάκτων Αναγκών είναι επιβεβλημένα κυρίως σε 
συμβάντα που απαιτούν εκκένωση όπως ο σεισμός, η φωτιά, η πλημμύρα, οι τεχνολογικές 

 
80 http://en.wikipedia.org/wiki/Prepper (Αύγουστος 2015) 

http://1.bp.blogspot.com/-CpT92ZmR1vY/UAWcfI6y0_I/AAAAAAAAAcQ/JWkP0A536G0/s1600/220px-Falloutchinatown.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/Prepper
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καταστροφές, πιθανόν δε και σε αστικές ταραχές μια πολεμική ή ασύμμετρη απειλή. Χρήσιμα 
είναι και σε ένα ταξίδι ή εκδρομή, σε μια εξόρμηση στο βουνό ή σε μετακίνηση με 
αυτοκίνητο. Τα δεύτερα, δηλαδή τα Κυτία Βασικών Προμηθειών είναι επωφελή κυρίως σε 
καταστάσεις αποκλεισμού, όπως είναι η πλημμύρα, η πανδημία / υγειονομική κρίση αλλά και 
σε αστικές ταραχές, σε πολιτική αναταραχή, σε πολεμική σύρραξη ή σε υβριδικό πόλεμο, σε 
οποιοδήποτε δηλαδή γεγονός που έχει ως συνέπεια τη διατάραξη της πολιτικής, κοινωνικής 
και οικονομικής ζωής μιας χώρας ή επί μέρους τμημάτων αυτής. Σε όλες αυτές τις 
περιπτώσεις τα στοιχεία ετοιμότητας, δηλαδή τόσο το Σακίδιο Εκτάκτων Αναγκών όσο και 
το Κυτίο Βασικών Προμηθειών, είναι ουσιώδη και χρήσιμα και περιορίζουν την αίσθηση της 
αδυναμίας, του πανικού και του άγχους πριν και κατά την διάρκεια των γεγονότων. Μάλιστα, 
η χρησιμότητα του κυτίου αλλά και του σακιδίου αυξάνεται σε πληθυσμιακές ομάδες που 
είναι πιο ευάλωτες όπως οι μονογονεϊκές οικογένειες και τα νοικοκυριά χαμηλών 
εισοδημάτων. Εκεί δηλαδή, που συνήθως η παθητική προσέγγιση σε μια καταστροφή 
μεγαλώνει και τα αισθήματα φόβου και αβεβαιότητας οξύνονται. 

Το να καταστούν όμως πραγματικά χρήσιμα αυτά τα στοιχεία ετοιμότητας, εξαρτάται 
από την επίγνωση και την αντίληψη του κινδύνου που έχει καθένας μας. Το πρώτο βήμα προς 
αυτή την κατεύθυνση είναι να αντιληφθεί κάποιος το περιβάλλον όπου βρίσκεται και τις 
υπάρχουσες συνθήκες και να προσαρμόσει αναλόγως κυτίο και σακίδιο. Έτσι πριν επέλθει 
μια κρίσιμη κατάσταση, κάποιος που ζει και εργάζεται σε ένα νησί θα πρέπει να δώσει 
προτεραιότητα στην επάρκεια σε νερό. Κάποιος που ζει σε ορεινό περιβάλλον θα πρέπει να 
δώσει προσοχή στον ρουχισμό και στον εξοπλισμό του, που πρέπει να είναι ζεστός και  
ελαφρύς αντίστοιχα, λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών και της δυσκολίας του εδάφους. 
Κάποιος που κινείται σε αστικό περιβάλλον πιθανόν να πρέπει να δώσει έμφαση στην εύρεση 
εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης ή επικοινωνίας.  

Το ζητούμενο από ένα Β.Ο.Β.72 είναι να μας εξασφαλίσει τη διαβίωση για τρεις 
μέρες, να μας βοηθήσει να απομακρυνθούμε από την επισφαλή περιοχή και να μεταβούμε με 
σιγουριά σε ασφαλή τοποθεσία. Επομένως, για να είναι άμεσα αξιοποιήσιμο, θα πρέπει να 
ληφθεί σοβαρά υπόψη ο εξοπλισμός που θα ενσωματωθεί, να πληροί αυτούς τους όρους. Το 
Σακίδιο Εκτάκτων Αναγκών (τριών ημερών) δεν είναι σακίδιο μακροχρόνιας επιβίωσης, 
τουλάχιστον στην πρωταρχική του μορφή. Επίσης, για να είναι λειτουργικό ένα τέτοιο 
σακίδιο, το υλικό από το οποίο είναι κατασκευασμένο, θα πρέπει να είναι άνετο και φιλικό 
στον χρήστη και να έχει λογικό βάρος. Ειδικά, για το βάρος του σακιδίου όπως γνωρίζουμε, 
αυτό είναι συνάρτηση του ατόμου και της φυσικής του κατάστασης. Επιπλέον, σε κάθε 
περίπτωση λαμβάνεται υπόψη το δυσμενέστερο σενάριο, δηλαδή, έστω και αν ο 
οικογενειακός ή προσωπικός σχεδιασμός προβλέπει την μετάβαση στην B.O.L. με κάποιο 
μηχανοκίνητο μέσο, θα πρέπει να εξετασθεί η πεζή μεταφορά του σακιδίου και η αντοχή του 
καθενός στην μεταφορά συγκεκριμένου βάρους. 

Επομένως, σε κάθε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τα υλικά, τα παρελκόμενα και τα 
αναλώσιμα που εμπεριέχονται σε kit, σακίδιο, ή κυτίο μειώνουν άμεσα την προσωπική  
έκθεση σε κινδύνους. Έμμεσα, περιορίζουν τον δείκτη τρωτότητας και αυξάνουν την 
θωράκιση ενός προσώπου ή μιας οικογένειας. Συνολικά δε, μειώνουν τον βαθμό ευαισθησίας 
και την ευαλωτότητα μιας κοινωνίας, αφού αυξάνουν τον βαθμό αυτονομίας κάθε 
οικογένειας και την επάρκεια σε άκρως αναγκαία υλικά κάθε πολίτη, προωθώντας 
παράλληλα την ατομική ικανότητα αντίδρασης και την αύξηση της οικιακής ανθεκτικότητας. 
Επίσης, τόσο το σακίδιο όσο και το κυτίο, εμπίπτουν στα προληπτικά μέτρα και τις δράσεις 
που είναι απαραίτητες για την αντιμετώπιση εξωτερικών κίνδυνων, καθώς και για την  
ετοιμότητα απέναντι σε κάθε μορφής καταστροφή. Εμπεριέχονται, όμως και στην αντίδραση 
ή απόκριση, δηλαδή σε δράσεις που περιλαμβάνονται κατά τη διάρκεια των καταστροφικών 
συμβάντων για την αντιμετώπιση των άμεσων και δυσμενών συνεπειών τους. 
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3.3 Η θέση του Σακίδιο Εκτάκτων Αναγκών / Κυτίου Βασικών Προμηθειών σε 
καταστροφικοδυναμικά μοντέλα 

Είδαμε, ότι ένα Σακίδιο Εκτάκτων Αναγκών και ένα Κυτίο Βασικών Προμηθειών 
εντάσσονται στη φάση της ετοιμότητας και στη φάση της απόκρισης, δηλαδή στην 
προκαταστροφική περίοδο και στη συγκαταστροφική περίοδο και μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν κατά την προειδοποίηση του πληθυσμού, την εκκένωση καθώς και στο 
πλαίσιο της ανακούφισης. Αν και η προστασία του πληθυσμού εκ μέρους της πολιτείας 
περιλαμβάνει μια σειρά από ενέργειες και δράσεις πριν, κατά και μετά την καταστροφή δεν 
πρέπει να παραβλεφθεί και η ατομική ευθύνη. Η προσωπική πληροφόρηση, η ενημέρωση και 
η γνώση είναι στοιχεία που μπορούν να βοηθήσουν στην αντίληψη των διαφορετικών 
μορφών ενός κινδύνου. Επιπλέον, μπορεί να πραγματοποιηθεί η ιχνηλάτηση 
επικινδυνοτήτων, να αναλυθεί η δυναμική επικίνδυνων φαινομένων και να υλοποιηθούν 
προσομοιώσεις για να οδηγηθούμε σε ορθές αποφάσεις και πρακτικές. Εφόσον εντοπισθούν 
οι καταφανώς επικίνδυνες καταστάσεις, εφόσον υπάρξει ετοιμότητα έναντι αυτών και 
ενταχθούν σε αυτή την ετοιμότητα στοιχεία όπως ένα Β.Ο.Β.72, εξετάζονται και πιο 
εξεζητημένα σενάρια ή συνδυασμός εν δυνάμει καταστροφικών φαινομένων.  

Η διαχείριση των κινδύνων μιας καταστροφής περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες 
και ενέργειες που δύναται να ληφθούν πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το συμβάν με σκοπό 
την αποφυγή,  την μείωση των επιπτώσεων του καταστροφικού συμβάντος ή την ανάκαμψη 
από τις απώλειές που προκλήθηκαν εξαιτίας αυτού του συμβάντος. Στο προκαταστροφικό 
στάδιο λαμβάνονται μέτρα για την αποφυγή απωλειών (ανθρώπινων, περιουσιακών στοιχείων 
κ.λπ.) αλλά και εκπονούνται σχέδια ετοιμότητας για τη διαχείριση μιας καταστροφής σε 
επίπεδο νοικοκυριού ή κοινότητας. Στο συγκαταστροφικό στάδιο λαμβάνονται έκτακτα 
μέτρα ώστε οι πληττόμενοι να υποστούν την ελάχιστη ταλαιπωρία και να υπάρχει μια 
προσωρινή αποκατάσταση. Στο μετακαταστροφικό στάδιο πραγματοποιείται μακροπρόθεσμη 
ανασυγκρότηση, κοινωνική ανάκαμψη και βελτίωση υποδομών στο πλαίσιο πολιτικών 
αποφάσεων. 

Επίσης, όπως έχει προηγουμένως αναφερθεί, στον κύκλο διαχείρισης μιας 
καταστροφής (preparedness, response, recovery, mitigation) υπάρχει ένα σύνολο 
πρωτοβουλιών αντιμετώπισης της έκτακτης ανάγκης που είναι κοινές σε κάθε καταστροφή 
είτε αυτή είναι ξαφνική, είτε αναμενόμενη και ανεξαρτήτως μεγέθους. Συχνά οι τέσσερις 
φάσεις ή αρχές αλληλοεπικαλύπτονται και το χρονικό εύρος της καθεμιάς είναι σε 
συνάρτηση με τη σοβαρότητα της καταστροφής ενώ μερικές φορές κάποια παραλείπεται. 

 Ό,τι όμως από τα παραπάνω και αν συμβαίνει, ένα Β.Ο.Β.72 κατά την φάση της 
προετοιμασίας/ετοιμότητας μπορεί να πληρωθεί με τα κατάλληλα υλικά και να 
πραγματοποιηθούν ασκήσεις ετοιμότητας με αυτό. Στην ίδια φάση, ένα κυτίο με προμήθειες 
μπορεί να συντηρείται και να επικαιροποιείται τακτικά το περιεχόμενό του. Στην απόκριση 
κατά την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και των άμεσων επιπτώσεων του 
καταστροφικού συμβάντος, γίνεται χρήση και εφαρμογή στην πράξη, ανάλογα με την 
περίπτωση, του Σακιδίου Εκτάκτων Αναγκών ή του Κυτίου Βασικών προμηθειών ή και των 
δύο. 

Ενώ η χρήση ενός Σακιδίου Εκτάκτων Αναγκών και ενός Κυτίου Βασικών 
Προμηθειών μπορεί να γίνει στις δύο πρώτες φάσεις/αρχές (preparedness, response), 
μεταγενέστερες πρωτοβουλίες ανάκαμψης, αποκατάστασης και ανασυγκρότησης, μπορεί να 
περιλαμβάνουν και ενέργειες μη δομικού χαρακτήρα, στην κατεύθυνση της αποκαλούμενης 
μείωσης κινδύνου μιας μελλοντικής καταστροφής. Εκεί μπορεί να ενταχθεί η ενημέρωση, η 
εκπαίδευση του κοινού, αλλά και η χρηματοδότηση για την απόκτηση αυτών των στοιχείων 
(σακιδίου και κυτίου). Επομένως, στη φάση/αρχή του μετριασμού (mitigation) και στο 
πλαίσιο της μείωσης των κινδύνων, η πολιτική απόφαση και προώθηση της ιδέας για την 
απόκτηση από κάθε οικογένεια τουλάχιστον ενός σακιδίου είναι σημαντική (Διάγραμμα 1). 
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Διάγραμμα 1. Τροποποιημένος/προσαρμοσμένος Κύκλος Διαχείρισης Καταστροφής με ενταγμένα Σακίδιο 
Εκτάκτων Αναγκών και Κυτίο Βασικών Προμηθειών (Κόλλιας Δ. 2021). 
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Τόσο το Σακίδιο Εκτάκτων Αναγκών όσο και το Κυτίο Βασικών Προμηθειών, όπως 
φαίνεται και στο τροποποιημένο/προσαρμοσμένο Διάγραμμα Μείωσης Κινδύνου 
Καταστροφών (Διάγραμμα 2), όταν χρησιμοποιούνται στο Στάδιο της Άμεσης Απόκρισης, οι 
επιπτώσεις από το κύριο καταστροφικό συμβάν μειώνονται. Δηλαδή η επίδραση του μείζονος 
κινδύνου, απειλής ή καταστροφής έχει ελάσσονα επιρροή στο πρόσωπο ή στην οικογένεια. 
Αυτό έχει ως επακόλουθο, η συνολική επιβάρυνση στο στάδιο της ανόρθωσης να είναι 
μειωμένη και η ανάκαμψη να πραγματοποιείται γρηγορότερα. Η κανονικότητα επανέρχεται 
ευκολότερα και η ομαλότητα στην κοινωνική ζωή αποκαθίσταται τάχιστα. Εκτός όμως των 
άλλων, με σωστή διακυβέρνηση και ορθές κατευθυντήριες οδηγίες, για την απόκτηση αυτών 
των στοιχείων από την Πολιτική Προστασία, αλλά και με τοπικές ή προσωπικές 
πρωτοβουλίες αυξάνεται για τον πολίτη και το αίσθημα της ασφάλειας έναντι των 
καταστροφών. Ειδικά, όταν αυτές οι δράσεις συνοδεύονται από ανάπτυξη δεξιοτήτων και 
εκπαίδευση πάνω στο συγκεκριμένο αντικείμενο, ασκήσεις εκκένωσης και ευαισθητοποίηση 
του κοινού, τα αποτελέσματα θα είναι σπουδαία. Σε περίπτωση μάλιστα που αποφασισθεί να 
χρηματοδοτηθεί μία τέτοια δράση, καίριας σημασίας είναι αρχικά ο εντοπισμός και η 
ανάλυση των επικινδυνοτήτων, κατόπιν η οργάνωση και η κατανόηση της τοπικής 
κουλτούρας και τελικά η παρακολούθηση και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της κτίσης 
αυτών των στοιχείων (σακίδιο και κυτίο). Επιγραμματικά επίσης αναφέρουμε ότι η 
επιστημονική κοινότητα και οι επαγγελματίες του κλάδου μπορούν να βοηθήσουν σε αυτό 
τον τομέα με την ανάλογη έρευνα, την ορθή διαχείριση της γνώσης όπως και με την ολιστική 
προσέγγιση του σχεδιασμού, ώστε αυτός να περιλαμβάνει την αειφορία του περιβάλλοντος, 
την προσαρμογή στο φαινόμενο του θερμοκηπίου και στην λεγόμενη κλιματική αλλαγή. 

Όπως φαίνεται από το Διάγραμμα Μείωσης Κινδύνου τόσο από τη συνολική  
διαχείριση κινδύνων και ακραίων γεγονότων όσο και από την ένταξη σε αυτό στοιχείων όπως 
ένα Β.Ο.Β.72 υπάρχει σημαντική ωφέλεια. Μάλιστα το όφελος είναι ατομικό, αλλά αφορά 
και την κοινωνία συνολικά. Έχει αναφερθεί (Britton, 2005) ότι η επικέντρωση των 
προσπαθειών πρέπει να εντοπίζεται πλέον στη συνολική διαχείριση και όχι στην άμεση 
επέμβαση κατά την έκτακτη ανάγκη. Εκεί είναι που πρέπει να δοθεί η πρέπουσα σημασία και 
ακολούθως να εξασφαλίσουν οι ανάλογοι πόροι. Με αυτό τον τρόπο μετατοπίζεται το κέντρο 
βάρους της διαχείρισης από την ελαχιστοποίηση των ζημιών στη μεγιστοποίηση των κερδών. 
Σύμφωνα με αυτή την άποψη η εστίαση στην συνολική διαχείριση καταστροφών και μείωσης 
των κινδύνων δεν θα πρέπει να είναι με την μορφή εξειδικευμένου προσωπικού 
(επιστημονικού, τεχνικού, μηχανικών, διασωστών κ.λπ.) και τη διάθεση δυσθεώρητων ποσών 
και σημαντικών άλλων πόρων. Ζητούμενο πλέον είναι μια ολιστική αντιμετώπιση του 
προβλήματος που θα περνά μέσα από την ορθή διακυβέρνηση, την κοινωνική συμμετοχή και 
την ατομική ευθύνη. Εκεί, λοιπόν, μπορεί να ενταχθεί ένα κυτίο και ένα σακίδιο αρχικά ανά 
νοικοκυριό. Συνεπώς, η αλλαγή συνίσταται σε μια νέα οπτική που έχει ως πυρήνα το κάθε 
νοικοκυριό, τα πρόσωπα που το αποτελούν και συνδέει την περιβαλλοντική αειφορία, τη 
βιώσιμη ανάπτυξη με τον μετριασμό των επιπτώσεων των καταστροφών και την πρόληψη. 

Λαμβάνοντας μάλιστα υπόψη, ότι η πρόληψη έχει ως σκοπό να μειώσει την 
πιθανότητα εμφάνισης ενός επικίνδυνου συμβάντος ή την εκδήλωση μιας καταστροφής, 
γίνεται φανερό ότι συνδέεται με τη διακινδύνευση και έχει στενή σχέση με την έννοια 
κόστους/οφέλους (Δανδουλάκη, 2011) αλλά και του τελικού περιορισμού των δυσμενών 
αποτελεσμάτων. Συμπεράνουμε, λοιπόν, από το τροποποιημένο Διάγραμμα Μείωσης 
Κινδύνου Καταστροφών ότι η ασφάλεια αυξάνεται και η κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη θα 
επανέλθει στην προτέρα κατάσταση συντομότερα, όταν συμπεριληφθεί στα άλλα προληπτικά 
μέτρα και η κτίση ενός Κυτίου Βασικών Προμηθειών ή ενός Σακιδίου Εκτάκτων Αναγκών. 
Το κόστος μάλιστα αυτών των στοιχείων (σακίδιο & κυτίο), είναι αντιστρόφως ανάλογο με 
τα οφέλει που μπορεί κάποιος να αποκομίσει σε πρώιμο στάδιο πριν την εκδήλωση της 
καταστροφής, αλλά και μετέπειτα από τη χρήση στο στάδιο της απόκρισης. 
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Διάγραμμα 2.  Τροποποιημένο/προσαρμοσμένο Διάγραμμα Μείωσης Κινδύνου Καταστροφών με τη συνεισφορά  
του  Σακιδίου Εκτάκτων Αναγκών και του Κυτίου Βασικών Προμηθειών. (Κόλλιας Δ. 2021) 
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Μια καταστροφή81 εκτός από ανθρώπινες απώλειες, τραυματισμούς και δυσάρεστες 
υλικές επιπτώσεις επηρεάζει και τον συναισθηματικό και ψυχικό κόσμο των ανθρώπων που 
πλήττονται. Πριν την καταστροφή, τα αρνητικά συναισθήματα συχνά περιπλέκονται με 
δεισιδαιμονίες. Αυτό συμβαίνει όταν δεν μπορεί να αξιολογηθεί ο κίνδυνος και το μέγεθος 
της απειλής και οδηγείται σταδιακά ο μέσος άνθρωπος στη μοιρολατρία και την απάθεια. Η 
συμπεριφορά των ανθρώπων μπροστά σε μια επικείμενη καταστροφή είναι μηχανική, με 
ανακλαστικές κινήσεις ενώ η υπερπληροφόρηση προκαλεί σύγχυση και γνωστική αποτυχία. 
Μετά την καταστροφή και εφόσον ο αρχικός ή κύριος κίνδυνος έχει μειωθεί ή αφαιρεθεί, τα 
πληττόμενα πρόσωπα κυριεύονται από θυμό, δυσπιστία, εμμονές και στερεότυπες 
συμπεριφορές. Βλέπουμε δηλαδή ότι οι καταστροφές επηρεάζουν ψυχοσυναισθηματικά τον 
κάθε εμπλεκόμενο και αθροιστικά/συνολικά την κοινωνία. Όπως φαίνεται και στο Διάγραμμα 
3, στην προκαταστροφική περίοδο και κατά την φάση της προετοιμασίας, τα συναισθήματα 
των ανθρώπων βρίσκονται σε μια μέση κατάσταση με μικρές διακυμάνσεις καθώς 
καταφθάνουν τα προειδοποιητικά μηνύματα και η απειλή αρχίζει να γίνεται ορατή. Σε αυτό 
το στάδιο η κατοχή στοιχείων ετοιμότητας, όπως είναι ένα Β.Ο.Β.72, ομαλοποιούν τις 
μεταβολές των συναισθημάτων και ο κάθε πολίτης νιώθει μεγαλύτερη ασφάλεια. Μπορεί να 
ελέγξει τα αισθήματα φόβου και το άγχος που σταδιακά τον κυριεύουν. Όταν μάλιστα έχει 
προηγηθεί έλεγχος του εξοπλισμού και επανεκτίμηση των υλικών και των εξαρτημάτων που 
περιέχονται στο Κυτίο Βασικών Προμηθειών και στο Σακίδιο Εκτάκτων Αναγκών, έχει 
πραγματοποιηθεί εξάσκηση με τα παρελκόμενα και έχει εκτιμηθεί η ατομική φυσική 
κατάσταση, περιορίζονται η άρνηση να αντιμετωπίσει την επερχόμενη απειλή καθώς και η 
απάθεια. Επομένως, η κατοχή σακιδίου και κυτίου σε αυτό το στάδιο είναι ουσιώδης και 
επηρεάζει θετικά τον ψυχοσυναισθηματικό κόσμο του κάθε ανθρώπου. Την ώρα του 
συμβάντος και ανάλογα με το είδος της καταστροφής, χρησιμοποιείται συνήθως το Σακίδιο 
Εκτάκτων Αναγκών. Σε αυτή τη φάση της άμεσης απόκρισης, όταν ο κίνδυνος είναι πλέον 
μια πραγματικότητα, η συναισθηματική σύγχυση του κάθε ανθρώπου μετριάζεται και ο 
πανικός ελαττώνεται, καθώς δεν χρειάζεται να καταφύγει σε βιαστικές ή λανθασμένες 
ενέργειες, ούτε να αυτοσχεδιάσει. Το αίσθημα της αυτοσυντήρησης, η αυτογνωσία, το 
καθαρό μυαλό και η ψυχραιμία όταν συνοδεύονται από πρακτικές γνώσεις αλλά και υλικά 
αγαθά και αναλώσιμα, σωστά ταξιθετημένα μέσα σε ένα σακίδιο για παράδειγμα, βοηθούν 
σημαντικά τη δύσκολη εκείνη στιγμή. Επισημαίνεται ότι την ώρα του συμβάντος με τη χρήση 
κυρίως του σακιδίου η πτώση της καμπύλης θα είναι αισθητά μικρότερη, γιατί το stress θα 
έχει μειωθεί, όπως και οι λανθασμένοι χειρισμοί και τα σφάλματα. Δεν θα υπάρχει 
παραλυτικό άγχος ή γνωστική παράλυση, η αντιληπτική ικανότητα θα είναι υψηλή και θα 
κυριαρχεί η λογική σκέψη και η αποτελεσματική δράση. Μετά το συμβάν τα συναισθήματα 
γίνονται έντονα και απαντώνται «στιγμές ηρωισμού», αλτρουιστικές, δηλαδή, αντιδράσεις 
που συμβάλλουν στην κοινωνική συνοχή των πληγέντων. Ο κάτοχος ενός Β.Ο.Β.72 όταν 
διακατέχεται από ψυχική ηρεμία, ορθό τρόπο σκέψης και ικανότητες μπορεί να βοηθήσει σε 
πρακτικά ζητήματα άτομα που βρίσκονται υπό ψυχολογική κατάρρευση. Η χρήση των 
υλικών ενός σακιδίου ή ενός κυτίου μπορούν να βοηθήσουν τους συνανθρώπους μας που 
βρίσκονται σε δυσμενέστερη θέση, δίνοντας ελπίδα και κουράγιο. Από εκεί και πέρα, βάσει 
του τροποποιημένου Ψυχοσυναισθηματικού Δυναμικού μοντέλου Καταστροφών δεν είναι 
εμφανής η χρήση του Κυτίου Βασικών Προμηθειών / Σακιδίου Εκτάκτων αναγκών. Μπορούν 
όμως από την έως τότε χρήση του και την αποκτηθείσα εμπειρία να εξαχθούν χρήσιμα 
συμπεράσματα και να επικαιροποιηθεί σε υλικά, παράλληλα δε, ο κάτοχός τους να βελτιώσει 
γνώσεις και δεξιότητες, δείχνοντας προσαρμοστικότητα και βαδίζοντας σε μια νέα φάση 
ετοιμότητας κατά την διάρκεια της ανασυγκρότησης και της συνολικής αποκατάστασης. 

 
81 Καραμάνου Ασπασία, (2019-2020) Φάσεις Καταστροφικού Συμβάντος, Μάθημα F01, Ανάλυση & Διαχείριση 
Ανθρωπογενών & Φυσικών  Καταστροφών. 
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Διάγραμμα 3. Ένταξη του Σακιδίου Εκτάκτων Αναγκών και του Κυτίου Βασικών Προμηθειών σε ένα 
Ψυχοσυναισθηματικό Δυναμικό Μοντέλο Καταστροφής. (Κόλλιας Δ. 2021) 
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Είναι γενικά αποδεκτό82,83, ότι μια παραδοσιακή ανάλυση κινδύνου ξεκινά πολύ 
νωρίτερα  και όχι κατά τη διάρκεια των γεγονότων που μπορεί να οδηγήσουν σε ανεπιθύμητο 
συμβάν. Η ανάλυση ευπάθειας επικεντρώνεται περισσότερο στα τρωτά σημεία που μπορεί να 
προκαλέσουν τέτοιες διαταραχές και που οδηγούν στο καταστροφικό γεγονός. Η ανάλυση 
ευπάθειας παρέχει επίσης μια πιο ολοκληρωμένη άποψη για τη διαδικασία ανάκαμψης μετά 
τις άμεσες συνέπειες του κύριου γεγονότος (Per Hokstad, 2012). Ένα μοντέλο που βοηθά 
στην κατανόηση της έννοιας του κινδύνου και χρησιμοποιείται συχνά, είναι το διάγραμμα 
«παπιγιόν» (Per Hokstad, 2012), στο οποίο φαίνεται η αλληλουχία των γεγονότων και ο 
τρόπος που συνδυάζονται αυτά με διατάξεις ασφάλειας και μετριασμού των ενδεχόμενων 
συνεπειών. Σε αυτό το μοντέλο, ο αριστερός κλάδος εξετάζει τη ροή από μια πιθανή αιτία σε 
ένα συμβάν, την επίδραση ενδεχόμενων επιβαρυντικών παραγόντων (Vinnem, 1998) και τους 
φραγμούς που δύναται να ανακόψουν αυτή τη ροή. Ο δεξιός κλάδος εξετάζει τη ροή από το 
συμβάν έως τις πιθανές συνέπειες, μέσω της επίδρασης παραγόντων που έχουν ως στόχο να 
τις μετριάσουν (Det Norske Veritas, 2002).  

Στο Διάγραμμα 4 το κύριο γεγονός, δηλαδή το βασικό καταστροφικό συμβάν 
βρίσκεται στο κέντρο του διαγράμματος. Αριστερά (πράσινο τμήμα) είναι η χρονική περίοδος 
πριν την εκδήλωση του συμβάντος. Στην περιοχή αυτή βρίσκονται οι διάφορες 
επικινδυνότητες και απειλές, καθώς και οι πιθανές αιτίες που είναι πηγές βλαβών. Οι φραγμοί 
στην ολοκληρωτική εκδήλωση ενός συμβάντος που θα έχει καταστροφική εξέλιξη, όπως και 
τα εμπόδια στο έναυσμα του γεγονότος είναι πολλά και διαφορετικά. Συνήθως, όμως, είναι 
ενέργειες και δράσεις σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο. Σε προσωπικό και οικογενειακό 
επίπεδο όμως, ανάχωμα στο να υποστεί κάποιος αυτούσια τα αποτελέσματα μιας κρίσης ή 
μιας καταστροφής, είναι η λήψη μέτρων ετοιμότητας και συγκεκριμένες πράξεις 
προετοιμασίας. Τέτοιοι παράγοντες που εντάσσονται στην πρόληψη και θεωρούνται δικλίδες 
ασφαλείας, δηλαδή κάποια εμπόδια που «κοντρολάρουν» την δύναμη που θα ασκηθεί από 
μια καταστροφή σε πρόσωπα είναι και το Σακίδιο Εκτάκτων Αναγκών και το Κυτίο Βασικών 
Προμηθειών. Συνεπώς, με αυτές τις προληπτικές δικλείδες ασφαλείας (σακίδιο και κυτίο), 
περιορίζονται οι επιβαρυντικοί παράγοντες κατά την εξέλιξη μιας κρίσης και καταδεικνύεται 
ότι επιτακτική ανάγκη δεν είναι μόνο η κατάκτηση γνώσεων και ικανοτήτων αλλά και τα 
υλικά στοιχεία, όπως για παράδειγμα ένα ενισχυμένο Β.Ο.Β.72. 

Δεξιά, δηλαδή μετά την εκδήλωση του βασικού συμβάντος (κόκκινο τμήμα), κατά την 
φάση του μετριασμού και στο πλαίσιο των ενεργειών άμεσης αντίδρασης, κάθε άτομο 
λαμβάνει μέτρα προστασίας και περιορισμού των ανεπιθύμητων συνεπειών που προήλθαν 
από το κύριο καταστροφικό συμβάν. Η ορθή χρήση ενός Σακιδίου Εκτάκτων Αναγκών ή ενός 
Κυτίου Βασικών Προμηθειών, που έχει ήδη ενταχθεί στον εξοπλισμό ενός ατόμου, αυξάνει 
την ασφάλεια του. Η χρήση του μπορεί να πραγματοποιηθεί ανάλογα με το συμβάν είτε 
μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό με άλλες ενέργειες και θα έχει σαν αποτέλεσμα τη βοήθεια 
και την εξυπηρέτηση του ιδίου ή των οικείων του με ίδια μέσα, χωρίς την αναμονή άλλης 
αρωγής.  

Τα στοιχεία αυτά (σακίδιο και κυτίο) λειτουργούν αμυντικά, δηλαδή ως εμπόδιο στην 
πιθανή διόγκωση των συνεπειών και γενικότερα περιορίζουν τα δυσμενή αποτελέσματα των 
καταστροφών. Επιπλέον, μετά το συμβάν έχουν και «πραϋντική» δράση στον 
συναισθηματικό κόσμο των πληγέντων, ομαλοποιούν τα οξεία προβλήματα και μετριάζουν 
τους παράγοντες που γιγαντώνουν τις επιζήμιες συνέπειες. 

 
 

82 Εμμανουηλίδου Παρθένα, Ανθεκτικότητα Έργων Υποδομής στον τομέα της Ενέργειας έναντι Φυσικών 
Κινδύνων, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, ΠΜΣΕ Τεχνολογίες 
Διαχείρισης και Αξιοποίησης Ενεργειακών Πόρων, Κοζάνη, Απρίλιος 2019. 
83 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ, Ανάπτυξη και Εφαρμογή Μεθοδολογίας Εκτίμησης Διακινδύνευσης σε 
Ναυπηγεία, Διδακτορική διατριβή, ΕΜΠ, Αθήνα, Φεβρουάριος 2015. 
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Διάγραμμα 4. Τροποποιημένο/προσαρμοσμένο Διάγραμμα «παπιγιόν» (Bow Tie Model) με ενσωματωμένα 
Σακίδιο Εκτάκτων Αναγκών και Κυτίο Βασικών Προμηθειών. (Κόλλιας Δ. 2021) 
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 Συμπερασματικά, λοιπόν, ένα λογικό διάγραμμα που έχει τη μορφή παπιγιόν (Det 
Norske Veritas, 2002) βοηθά αφενός μεν να αναδειχθεί παραστατικά το φάσμα των 
γενεσιουργών αιτιών και των γεγονότων που οδήγησαν σε ένα καταστροφικό συμβάν, 
αφετέρου δε γίνεται αντιληπτό ότι οι παρεμβάσεις με ένα σακίδιο ή κυτίο, αυξάνουν την 
ασφάλεια και μετριάζουν τις ενδεχόμενες συνέπειες. Παράλληλα γίνεται εξοικονόμηση 
πόρων, καθώς ο πολίτης αντιδρά με ίδια μέσα, ανυψώνεται η ψυχολογία του 
αντιλαμβανόμενος τη δυνατότητα που έχει να αποκριθεί στους κινδύνους, αποκτά στοιχειώδη 
αυτάρκεια για τη συγκαταστροφική περίοδο και αυτονομία στις κινήσεις του στη 
μετακαταστροφική περίοδο και γενικότερα ενδυναμώνεται το αίσθημα ασφάλειας στον ίδιο 
αλλά και συνολικά στην κοινωνία. 

 
Συγκεντρωτικά, λοιπόν, παρουσιάστηκε αναλυτικά η χρησιμότητα του Σακιδίου 

Εκτάκτων Αναγκών και του Κυτίου Βασικών Προμηθειών σε πρακτικό επίπεδο σε 
διαφορετικές περιπτώσεις, αλλά και πού και πώς μπορεί να έχει εφαρμογή σε ξεχωριστά 
μοντέλα και διαγράμματα. Η χρησιμότητα των στοιχείων αυτών (σακιδίου και κυτίου) είναι 
αναμφισβήτητα μεγάλη. Αυτό γίνεται φανερό κυρίως στη φάση της ετοιμότητας που 
προηγείται του κρίσιμου σημείου που δρα καταλυτικά το καταστροφικό γεγονός. Η στόχευση 
στην οικοδόμηση δεξιοτήτων μέσα από δράσεις για την αποτελεσματική διαχείριση μιας 
καταστροφής δεν θα πρέπει να περιορίζεται σε κάθετους τομείς διακυβέρνησης, δηλαδή από 
την κεντρική κυβέρνηση και την περιφερειακή διοίκηση προς τους πολίτες. Η καθιέρωση 
οριζόντιων παρεμβάσεων με ανοικτή συμμετοχή των πολιτών είναι αναγκαία. Σε αυτό το 
πλαίσιο είναι πρωτεύον να καθορισθεί ο βηματισμός για την εκπαίδευση συνολικά του 
πληθυσμού και να προσδιορισθεί ο τρόπος κτίσης ενός τουλάχιστον Β.Ο.Β.72 ανά 
νοικοκυριό. Αμέσως μετά το συμβάν κατά το στάδιο που περιλαμβάνει τις πρώτες ώρες ή και 
ημέρες μετά το καταστροφικό γεγονός, η αυτενέργεια των εκπαιδευμένων πολιτών αποτελεί 
κρίσιμο στοιχείο.  

Η πολιτεία, εφόσον ολοκληρωθούν οι αρχικές επιχειρήσεις διάσωσης και 
εξασφαλισθεί η υγεία των πολιτών, με τις αποφάσεις και τις άμεσες δράσεις της, πρέπει να 
σκοπεύει στην προσωρινή αποκατάσταση και στοιχειώδη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης 
των πληγέντων. Η ενθάρρυνση για την χρήση κυρίως ενός Β.Ο.Β.72 και η ένταξή του στον 
γενικό σχεδιασμό της διαχείρισης μιας έκτακτης ανάγκης (emergency management) είναι 
πρωταρχικής σημασίας για τις τοπικές κοινωνίες. Οι ορθές πρακτικές στην αρωγή των 
πολιτών και η παροχή άμεσης βοήθειας στους πληγέντες εξαρτώνται από την συνολική 
ετοιμότητα του πληθυσμού, εκτός φυσικά από τα μέτρα πρόληψης και τις δράσεις 
μετριασμού των επιπτώσεων.  

Πρωταρχικής σημασίας είναι στο πλαίσιο αυτής της συνολικής ετοιμότητας, που 
περιλαμβάνει ασκήσεις εκκένωσης, αντίδραση σε συναγερμούς κ.λπ., να ενσωματωθούν και 
στοιχεία όπως ένα Β.Ο.Β.72. Ειδικά τώρα που βάσει της πρόσφατα αναθεωρημένης Εθνικής 
Νομοθεσίας και της ισχύουσας κωδικοποίησης προτάσσεται η καθιέρωση κοινών 
διαδικασιών για την αντιμετώπιση πολλών και διαφορετικών απειλών, κινδύνων και 
καταστροφών, θα πρέπει να υπάρξει επιχειρησιακά εμπράκτως μια ολοκληρωμένη διαχείριση 
όλων των καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και συντονισμός των ενεργειών των 
εμπλεκόμενων φορέων, οργανισμών και υπηρεσιών.  

Η πλήρης και περιεκτική διαχείριση εκτάκτων αναγκών (Comprehensive Emergency 
Management/CEM) λαμβάνει υπόψη της την ευθύνη και την ικανότητα της Πολιτείας, της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης αλλά και κάθε κοινωνικού συστήματος. Αυτή η προσέγγιση όμως 
επ’ ουδενί δεν παραβλέπει και την ατομική ευθύνη (όπως για παράδειγμα είναι η κατοχή και 
συντήρηση σακιδίου και κυτίου) που εξακολουθεί να αποτελεί βασικό στοιχείο για τη 
λειτουργία κάθε κοινωνίας. 
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“Να περιμένεις το καλύτερο. Να είσαι έτοιμος για το χειρότερο. Να αξιοποιείς ό,τι προκύπτει” 
Zig Ziglar 1926-2012  
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4.1 Επιλογή, τρόπος πλήρωσης και ανάρτησης Β.Ο.Β. 72. Συλλογές υλικών (kit) 
Δεν χρειάζεται να είναι κάποιος ιδιαίτερα εξοικειωμένος με το στο αντικείμενο της 

προετοιμασίας απέναντι σε φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές για να κτίσει σταδιακά 
ένα Σακίδιο Εκτάκτων Αναγκών που μπορεί να φανεί χρήσιμο για στην επιβίωση του ίδιου 
και της οικογένειάς του. Το Β.Ο.Β.72 μπορεί να είναι μια επιλογή από οποιοδήποτε 
ανθεκτικό σακίδιο το οποίο θα γεμίσουμε εφόδια για 72 ώρες. Θα πρέπει να είναι άμεσα 
διαθέσιμο για να το πάρουμε και να φύγουμε εάν αυτό είναι κριθεί απαραίτητο. Το πόσο 
ευρύχωρο είναι και ποια είναι τα αναγκαία κάθε φορά εφόδια διαφέρουν και εξατομικεύονται 
ανά περίπτωση και ανά άνθρωπο. Το σίγουρο είναι ότι θα πρέπει να μπορεί να χωρά τα 
αναγκαία εφόδια που θα χρειαστούμε για τρεις ημέρες αλλά ταυτόχρονα και εμείς να 
μπορούμε να το μεταφέρουμε.  

Σε κάθε περίπτωση η λογική της δημιουργίας ενός σακιδίου Β.Ο.Β.72 είναι να μας 
βοηθήσει να επιβιώσουμε τις πρώτες κρίσιμες ημέρες καλύπτοντας τις βασικές μας ανάγκες 
καθώς περιμένουμε τις διασωστικές ομάδες ή κατευθυνόμαστε σε ασφαλές μέρος (Bugging 
Out). Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το σακίδιο επιβίωσης προορίζεται για μια έκτακτη ανάγκη 
και όχι για εκδρομή ή επίδειξη. Θα πρέπει να περιέχει μόνο τις απαραίτητες προμήθειες ή 
αντικείμενα για τουλάχιστον 72 ώρες. Όλα τα μέλη της οικογένειας θα πρέπει να γνωρίζουν 
που βρίσκεται το ατομικό Β.Ο.Β.72, ώστε να μπορεί να πάρει ο καθένας το δικό του όταν 
χρειαστεί. Ακόμα, το σακίδιο θα πρέπει να είναι σε κάποιο ασφαλές και εύκολα προσβάσιμο 
σημείο. Ένα σακίδιο επιβίωσης τοποθετημένο στο υπόγειο ή ξεχασμένο σε μια ντουλάπα, σε 
περίπτωση ξαφνικής πλημμύρας ή σεισμού ουσιαστικά είναι άχρηστο. 

Θεωρητικά λοιπόν, κάθε τύπος σακιδίου μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως Β.Ο.Β.72. 
Αρχικά κάποιος θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει ένα απλό ταξιδιωτικό σακίδιο τύπου sac-
voyage ή back-pack. Το σημαντικότερο όμως σε ένα Β.Ο.Β.72 παραμένει η ίδια η τσάντα. 
Για τον λόγο αυτό κάποιες παράμετροι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για την επιλογή του 
σακιδίου, ώστε αυτό να αποτελεί την ιδανική λύση. Οι παράγοντες είναι πολλοί, οι 
βασικότεροι όμως για να επιλέξουμε το κατάλληλο σακίδιο και ταυτόχρονα για να μπορεί 
αυτό να φανεί χρήσιμο την κρίσιμη ώρα, είναι:  

 Άνεση 
• Κάθε σακίδιο οφείλει να είναι άνετο. Το σακίδιο επιβίωσης/φυγής πρέπει να μπορεί 

να μεταφέρεται με ευκολία και άνεση και δεν πρέπει να παραφορτώνεται. Μια βασική 
συνισταμένη της άνεσης είναι το βάρος που πρέπει να έχει. Μπορεί αρχικά να γίνει μία 
δοκιμή με όλα τα εφόδια που θέλει κάποιος να έχει μέσα σε αυτό και αν είναι πολύ βαρύ, να 
αφαιρεθούν τα περιττά αντικείμενα και να μειωθεί το βάρος. Εδώ ιδιαίτερη βαρύτητα πρέπει 
να δοθεί στην πολυχρηστικότητα των αντικειμένων και στον συνδυασμό του εξοπλισμού. 
Έτσι, για παράδειγμα, ένα poncho μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για σκέπασμα ή κουβέρτα, 
υπάρχουν ατομικά αδιάβροχα που μπορεί να μετατραπούν σε μικρά αντίσκηνα ή ένα 
Shemagh Scraf εκτός από προστασία του κεφαλιού από καιρικές συνθήκες (ψύχος, ήλιος, 
σκόνη) μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πετσέτα, ως μικρό σακίδιο μεταφοράς πραγμάτων, σαν 
τριγωνικός επίδεσμος σε περίπτωση τραυματισμού για ακινητοποίηση και ανάρτηση άνω 
άκρου ως προς τον ώμο κ.λπ. Για κάθε αντικείμενο θα πρέπει να διερευνάται το πόσο 
αναγκαίο είναι σε μια κατάσταση επιβίωσης σε σχέση με το βάρος του και αν κριθεί 
απαραίτητο να βρεθεί η ελαφρύτερη εναλλακτική λύση. Θα πρέπει, επίσης να ληφθεί υπόψη 
ότι ο μέσος άνθρωπος χρειάζεται περίπου ένα κιλό την ημέρα για τροφή, κυρίως όμως νερό 
(3Lt, δηλαδή 3Kgr, ανά ημέρα το λιγότερο).  
Το βάρος του σακιδίου εξαρτάται από: α) τον τύπο του υφάσματος β) τον τρόπο κατασκευής 
γ) το υλικό του πυθμένα δ) την παρουσία ή απουσία πλαισίου (και το υλικό αυτού του 
στοιχείου) ε) το υλικό και την ποσότητα των εξαρτημάτων. Το μέγιστο βάρος που μπορεί να 
φέρει ένα σακίδιο συνήθως αναγράφεται στη συσκευασία ή στην ετικέτα του.  
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Το βάρος που μπορεί να μεταφέρει ένας άνθρωπος ποικίλλει από άτομο σε άτομο. Ένα 
πλήρους φόρτου σακίδιο συγκεκριμένου όγκου και βάρους δεν είναι ιδανικό για όλους. Με 
δεδομένη την άσχημη ψυχολογία του κάθε ανθρώπου μετά από μία καταστροφή, η φυσική 
κατάσταση και η αντοχή του ατόμου είναι παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη στη 
διαμόρφωση του τελικού βάρους του σακιδίου. Κάποιοι προτείνουν το Β.Ο.Β.72 να είναι στο 
1/4 του σωματικού βάρους του ατόμου που το χρησιμοποιεί, ενώ κάποιοι άλλοι λαμβάνοντας 
υπόψη τις αντίξοες συνθήκες στις οποίες πιθανόν θα γίνει η χρήση του, συνιστούν ως 
ρεαλιστικότερη λύση το μέγιστο βάρος του Β.Ο.Β.72 να είναι στο 1/6 του σωματικού βάρους 
του ατόμου. Έτσι ένας άνθρωπος με βάρος 70Kgr, σε συνήθη φυσική κατάσταση, δύναται να 
μεταφέρει χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα ένα σακίδιο 12-17Κgr περίπου και ένας άλλος με 
βάρος 90Kgr και καλή φυσική κατάσταση μπορεί να μεταφέρει ένα σακίδιο 15-23Kgr. Ένας 
γενικός κανόνας, λέει ότι ένα υγιές άτομο δεν πρέπει να κουβαλάει περισσότερο από 20% του 
βάρους του για μεγάλα χρονικά διαστήματα ή περισσότερο από το 30% για μικρές 
αποστάσεις. 

 
Εικόνες 4.1,2 Κατανομή βάρους ανάλογα με την ύπαρξη εσωτερικού ή εξωτερικού πλαισίου/σκελετού. Στις μέρες 
μας τα περισσότερα σακίδια δεν έχουν εξωτερικούς σκελετούς. 

 

  
Εικόνες 4.3-5. Ο τρόπος φόρτωσης ενός σακιδίου εκτάκτων αναγκών. Τα βαριά αντικείμενα  πρέπει να είναι πιο 
κοντά στην πλάτη. Αυτά που συμπιέζονται μπορούν να  βρίσκονται πιο κάτω. 

https://defensegr.files.wordpress.com/2017/05/epibiwsh_sakidio_72_wrwn_08.jpg
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• Μια άλλη συνισταμένη της άνεσης είναι το μέγεθος του σακιδίου. Έχει υπολογιστεί 
ότι για ένα σακίδιο 72 ωρών το ιδανικό μέγεθος είναι αυτό μεταξύ των 40 με 50 λίτρων και 
ποτέ πάνω από 60 λίτρα. Έτσι, αυτό είναι ευέλικτο και η μεταφορά του δεν είναι μια δύσκολη 
υπόθεση. Ένα μεγαλύτερο σακίδιο ίσως μας παρασύρει να το παραφορτώσουμε με περιττά 
αντικείμενα ενώ ένα μικρότερο θα μας υποχρεώσει να αφήσουμε εκτός κρίσιμα στοιχεία για 
την επιβίωσή μας μετά από μία εκκένωση. Αν υπάρχει κενός χώρος μέσα στο σακίδιο, τον 
περιορίζουμε χρησιμοποιώντας τους πλευρικούς ιμάντες σύσφιξης. Δεν προτείνεται η χρήση 
μεγάλων σακιδίων για Β.Ο.Β.72, αναφέρουμε όμως ότι σακίδια άνω των 80lt συχνά φέρουν ή 
τοποθετούνται σε μεταλλικό ή πλαστικό πλαίσιο/σκελετό. 

• Ο τρόπος φόρτωσης και ανάρτησης ενός σακιδίου συμβάλλει στην αύξηση της 
αίσθησης της άνεσης. Οι ιμάντες πρέπει να είναι ορθά ρυθμισμένοι ώστε να συμμετέχει όλο 
το κορμί στην άρση του βάρους και όχι μόνο οι ώμοι. Τα βαρύτερα αντικείμενα πρέπει να 
είναι πιο κοντά στο σώμα και γενικά χαμηλότερα, έτσι ώστε το κέντρο βάρους να μην 
απομακρύνεται από το σώμα. Το ιδανικό είναι το μεγαλύτερο βάρος να βρίσκεται κάτω από 
το ύψος των ώμων. Γενικότερα, θα πρέπει να δένει και να εφαρμόζει καλά στην πλάτη, να 
είναι ανατομικό, ορθοπεδικό και να μην κουράζει. Συνήθως, το πίσω μέρος ενός σακιδίου 
είναι ελαφρώς καμπύλο όπως καμπυλώνει στο σημείο αυτό η ανθρώπινη σπονδυλική στήλη. 
Είναι εξοπλισμένο με απαλές ελαστικές επενδύσεις και ανοίγματα για πρόσβαση και 
κυκλοφορία του αέρα. Κάποιοι επιλέγουν μεγάλου όγκου σακίδιο εκτάκτων αναγκών με 
μεταλλικό ή πλαστικό πλαίσιο που προσφέρει πρόσθετη ακαμψία. Μετά από δοκιμές και 
ρυθμίσεις ανάλογα με το βάρος του σακιδίου και τον σωματότυπο του καθενός, θα βρεθεί  
ένα σημείο που θα είναι ζυγισμένο, θα εφαρμόζει και θα λειτουργεί άνετα. 

Επιπλέον, η άνεση ενός Β.Ο.Β.72 μπορεί να δοκιμαστεί πηγαίνοντας και μία εκδρομή στη 
φύση ή πραγματοποιώντας μια εξόρμηση όχι υποχρεωτικά έξω από την πόλη, έτσι ώστε να 
βρεθούν πιθανά λάθη που έχουν γίνει. Αν το σακίδιο δεν κουράσει σε μια πεζοπορία, το 
πιθανότερο είναι ότι δεν θα υπάρχει πρόβλημα την ημέρα που θα αντιμετωπίσει κάποιος τον 
κίνδυνο ή που θα πρέπει να μετακινηθεί για παράδειγμα μέσα σε χαλάσματα μετά από ένα 
σεισμό. Τελικός σκοπός είναι η τέλεια προσαρμογή του σακιδίου στον κορμό του χρήστη, 
δηλαδή η ομοιόμορφη κατανομή του φορτίου στο μυοσκελετικό σύστημα και η αποφυγή 
πρόκλησης βλαβών στην πλάτη, στη μέση ή στους ώμους. Γενικά, ένα σακίδιο που έχει 
φορτωθεί σωστά το αισθάνεται κανείς στην πλάτη του ισορροπημένο και συμπαγές ενώ τα 
αντικείμενα που βρίσκονται εσωτερικά ή εξωτερικά δεν μετακινούνται, δεν κρέμονται και 
δεν κάνουν θόρυβο χτυπώντας το ένα το άλλο. 

         
Εικόνα 4.6. Τρόπος φόρτωσης Β.Ο.Β.72 Εικόνα 4.7,8. Κατανομή του βάρους. 
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 Χρηστικότητα, Εργονομία και Οργάνωση 
Οι διάφορες ομάδες εξοπλισμού κατανέμονται ανάλογα όχι μόνο με το βάρος αλλά και 

με το πόσο απαραίτητα είναι και πόσο συχνά τα χρειαζόμαστε. Για παράδειγμα η πρόσβαση 
σε νερό και πιθανόν σε κάποιο αδιάβροχο θα πρέπει να είναι άμεση. Το έτοιμο φαγητό ή η 
δεύτερη αλλαξιά ρούχα είναι σε δεύτερη μοίρα, αλλά πριν τον υπνόσακο και την σκηνή. Θα 
πρέπει δηλαδή να ληφθεί υπόψη η ταξιθέτηση και ο τρόπος τοποθέτησης των πραγμάτων 
μέσα σε ένα σακίδιο εκτάκτων αναγκών καθώς στόχος παραμένει  η λειτουργικότητα και η 
ευχρηστία. 

• Κατά τον σχεδιασμό του σακιδίου ένα δομικό στοιχείο που συχνά λαμβάνεται υπόψη 
είναι η θήκη υδροδοχείου στην οποία θα μπορεί κάποιος να βάλει ένα υδροδοχείο, καθώς και 
η ύπαρξη μίας ή δύο εξόδων για να βγαίνει το σωληνάκι του νερού. Άλλο σημαντικό στοιχείο 
είναι ο εξαερισμός της πλάτης του σακιδίου. Ορισμένα σακίδια διαθέτουν, εκτός από 
πορώδες υλικό στο πίσω μέρος, ανασταλτικό πλέγμα στην επιφάνεια επαφής με την πλάτη, 
για την καταπολέμηση του ιδρώτα. Αυτό το πλέγμα λειτουργεί σαν «τραμπολίνο» και 
κρατάει μια απόσταση από την πλάτη του χρήστη. Οι «καμινάδες» εξαερισμού που είναι 
ενσωματωμένες σε κάποια σακίδια και προάγουν τη ροή του αέρα είναι άλλη μια επιλογή που 
αποσκοπεί στην απομάκρυνση του ιδρώτα. 

 
Εικόνα  4.9. Πρόταση οργάνωσης των υλικών ενός Β.Ο.Β.72. 
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• Επίσης, σημαντικό σε ένα Β.Ο.Β.72 είναι να υπάρχουν πολλές τσέπες, 
θηλιές/βρόγχοι, θήκες/δίχτυα, ιμάντες ή και επιμέρους εσωτερικά διαμερίσματα για να 
κρατήσουμε αντικείμενα και εργαλεία οργανωμένα ή σε ομάδες. Έτσι, τα είδη προσωπικής 
υγιεινής μπορούν να μπουν όλα μαζί σε συγκεκριμένο χώρο. Αντικείμενα των οποίων η 
χρήση είναι συχνή, όπως ένα μπουκάλι νερού ή το φίλτρο νερού, ο φακός, τα γυαλιά ηλίου, 
κ.ο.κ. ή άλλα στα οποία θα πρέπει να έχουμε άμεση πρόσβαση, όπως το φαρμακείο, θα 
πρέπει να είναι εύκολα προσπελάσιμα σε πλευρικές τσέπες για να μην χρειάζεται να κάνουμε 
άνω κάτω το σακίδιο για να τα βρούμε, χάνοντας παράλληλα και χρόνο. Για αυτό, πολλοί 
προτιμούν σακίδιο με αποσπώμενες τσέπες ή θήκες, κυρίως δε, τύπου molle84, έτσι ώστε να 
μπορούν να αναρτήσουν τις επιπλέον τσάντες/θήκες και παραπάνω φορτίο με τα αντικείμενα 
που χρειάζονται. 

 
Εικόνες 4.10-12. Συστήματα εξαερισμού διαφορετικής πολυπλοκότητας σε σακίδια. Σακίδια εκτάκτων αναγκών με 
διαπνέουσα πλάτη. 
 

  
Εικόνες 4.13-15. Ανατομία ενός Β.Ο.Β.72. Προτάσεις πλήρωσης ενός σακιδίου ανάλογα με το βάρος και το είδος 
των αντικειμένων/υλικών. 

 
84 Το MOLLE (Modular Lightweight Load-carrying Equipment) είναι ένα αρκτικόλεξο για το αρθρωτό σύστημα 
μεταφοράς φορτίων και ελαφριού εξοπλισμού που χρησιμοποιείται από διάφορες ένοπλες δυνάμεις του 
ΝΑΤΟ. Ο όρος χρησιμοποιείται και εναλλακτικά για να περιγράψει όλα τα φέροντα συστήματα και 
υποσυστήματα που χρησιμοποιούν το πλεκτό πλέγμα PALS (Pouch Attachment Ladder System). 
https://en.wikipedia.org/wiki/MOLLE 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Pouch_Attachment_Ladder_System&usg=ALkJrhh72YAYILQCUw7sUzRnKqMwDBCIkA
https://en.wikipedia.org/wiki/MOLLE
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Από τα ανωτέρω γίνεται, λοιπόν, σαφές ότι όταν κάποιος ξεκινήσει την κατασκευή του 
δικού του σακιδίου θα πρέπει να προσέξει ώστε να μην τοποθετήσει μέσα σε αυτό πράγματα 
χωρίς τάξη, αλλά με ευταξία και πρακτικό τρόπο, ώστε να γνωρίζει πού βρίσκεται το κάθε τι, 
όταν το χρειαστεί. Επίσης, θα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμα, αυτά που θα χρειαστεί 
πρώτα και να μην συμπιέζονται τυχόν ευπαθή υλικά (π.χ. εφεδρικά γυαλιά οράσεως).  

Τέλος, εξίσου σημαντικά είναι τα παρακάτω στοιχεία, όπως: το σχήμα, οι φαρδείς 
ενισχυμένοι με αφρώδες υλικό ιμάντες, η ύπαρξη εσωτερικά μπανέλων από ειδικά κράματα 
αλουμινίου, ανατομικές λαβές, ο ιμάντας με κούμπωμα που εκτείνεται κατά μήκος της 
θωρακικής γραμμής ή πάνω από αυτή, οι πλευρικοί ιμάντες σύσφιξης για ρύθμιση του όγκου, 
ανακλαστικά στοιχεία, πιθανόν δε και σύστημα κλειδώματος για προστασία από κλοπή. 

• Είναι σημαντικό κάθε αντικείμενο να έχει καθορισμένη θέση μέσα στο σακίδιο. 
Ουσιώδες μάλιστα είναι να υπάρχει και μια ομαδοποίηση. Παρόμοια αντικείμενα ή 
διαφορετικά υλικά για την ίδια όμως χρήση μπορούν να βρίσκονται στο ίδιο διαμέρισμα ή 
θήκη, π.χ. ένα εφεδρικό τηλέφωνο με ένα power-bank, καλώδιο φόρτισης και κάρτα SIM σε 
στεγανή θήκη. Επίσης, σε πιο εξειδικευμένες περιπτώσεις, ασύρματος με εφεδρική μπαταρία, 
βάση φόρτισης και πλαστικοποιημένοι οι κωδικοί επικοινωνίας· όλα αυτά θα μπορούσαν να 
είναι σε ένα υποχώρο του Β.Ο.Β.72. Σε αυτό το πλαίσιο, ομοειδή υλικά ή διάφορα 
αντικείμενα που έχουν την ίδια χρήση προτείνεται να οργανώνονται σε kit, δηλαδή σε 
συλλογές υλικών τοποθετημένα σε κυτία ή άλλα σακίδια μικρών διαστάσεων και να 
αποτελούν ένα εργοσύνολο. Ένας φακός (κατά προτίμηση κεφαλής, άδειος χωρίς μπαταρίες), 
με τις μπαταρίες (και εφεδρικές) να βρίσκονται σε στεγανό σακουλάκι, ένας αναπτήρας και 
χημικά φώτα μπορούν να αποτελέσουν ένα αρχικό kit φωτισμού. Ένα μικρό χρηματικό ποσό, 
μια τηλεφωνική κάρτα ή εφεδρική κάρτα SIM, μια προπληρωμένη (e-prepaid) τραπεζική 
κάρτα, ή μια επαναφορτιζόμενη προπληρωμένη κάρτα (prepaid reloadable) με συγκεκριμένο 
χρηματικό εύρος ή ένα ηλεκτρονικό πορτοφόλι (e-wallet) τοποθετημένα σε θήκη Anti-Scan 
Card protector – RFID blocking, πιθανόν εισιτήρια Μέσων Μαζικής Μεταφοράς κ.λπ. 
μπορούν να αποτελέσουν ένα χρήσιμο kit ενός αστικού (urban) Β.Ο.Β.72.  

 
Εικόνα 4.16. Ένα τυπικό Σακίδιο Εκτάκτων Αναγκών με χωροθετημένα μέσα σε αυτό μερικά βασικά υλικά.  
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Θα πρέπει να γίνει σαφές ότι το κύριο μέλημα παραμένει η αντιμετώπιση, μέσω τέτοιων 
συλλογών, διαφορετικών κινδύνων σε διαφορετικά περιβάλλοντα και συνθήκες, πριν, κατά 
την διάρκεια και αμέσως μετά από μια καταστροφή. Έτσι μπορούμε να αναφέρουμε ως 
παράδειγμα ότι μια πυρίμαχη κουβέρτα που περιλαμβάνεται σε ένα kit, μπορεί να μας σώσει 
κατά την εκδήλωση μιας καταστροφικής πυρκαγιάς, ενώ ψηφιοποιημένα αντίγραφα 
εγγράφων (Α.Μ.Κ.Α., Α.Φ.Μ. κ.λπ.) θα βοηθήσουν στην ταυτοποίησή μας από τις αρχές για 
παροχή π.χ. άμεσης οικονομικής βοήθειας, μετά από μια ολέθρια πλημμύρα. Υπενθυμίζουμε 
ότι, η αποκοπή από κρίσιμες υποδομές και η αδυναμία λήψης εξωτερικής βοήθειας, θα είναι 
για περιορισμένο χρονικό διάστημα (η αναμονή αυτή δεν προβλέπεται να ξεπεράσει τις 72 
ώρες, τρεις ημέρες). Κύριος σκοπός είναι τα στοιχεία που αποτελούν αυτά τα εργοσύνολα να 
μας σώσουν από την επικινδυνότητα ενός συμβάντος και των αποτελεσμάτων αυτού και όχι 
εμείς να διασώσουμε αντικείμενα (πιθανόν μεγάλης οικονομικής ή συναισθηματικής αξίας) 
από μια καταστροφή. Είναι αποδεκτό ότι η ανάπτυξη ενός kit ακολουθεί τα εξής βήματα: 
αρχικά η εστίαση πρέπει να γίνει στις εργασίες που θέλει κάποιος να επιτελέσει. Μετά η 
επικέντρωση θα αφορά τις δεξιότητες που πρέπει κάποιος να κατακτήσει για να ολοκληρώσει 
αυτές τις εργασίες. Στο τέλος θα γίνει η επιλογή των υλικών για την εκτέλεση αυτών των 
εργασιών, λαμβάνοντας υπόψη την πολυλειτουργικότητα, την εποχή και την περιοχή. 

Σε ό,τι αφορά τώρα τον τρόπο οργάνωσης αυτών των kit υπάρχουν οι εξής μέθοδοι: 
α) Συλλογές ανάλογα με την χρήση. Μια συλλογή αντιστοιχεί σε μια χρήση και κάθε χρήση 
σχετίζεται με ένα μόνο εργοσύνολο. Έχουμε δηλαδή, ένα kit ανά χρήση που παραπέμπει σε 
ένα πλήρες και ποιοτικό set. Το set αποτελείται από διαφορετικά ή ομοειδή αντικείμενα που 
έχουν ως στόχο αποκλειστικά ένα συγκεκριμένο πράγμα (π.χ. προσωπική υγιεινή). Συνεπώς, 
το kit αντιστοιχεί σε μια χρήση η οποία όχι μόνο είναι η βασική αλλά είναι και η μοναδική. 
Αυτή η μέθοδος έχει ως πλεονέκτημα το ότι αποφεύγει κάποιος να αναζητά ανούσια μέσα 
στο σακίδιο ένα αντικείμενο για μια χρήση. Γνωρίζουμε που ακριβώς βρίσκεται το kit, σε τι 
αποσκοπεί και όταν το χρειαστούμε το ανασύρουμε. Ο σχεδιασμός αυτών των συλλογών έχει 
ως επίκεντρο τη χρήση και όχι τα επιμέρους στοιχεία ή εργαλεία. Αν όμως τα πράγματα πάνε 
στραβά; Αν καταστραφεί ή απολεσθεί ένα εργοσύνολο το οποίο είχε ως διακριτή και 
μοναδική χρήση τις Α΄ Βοήθειες; Θα στερηθούμε σε μια κρίσιμη στιγμή κάτι τόσο 
σημαντικό; Αφού σύμφωνα με την συγκεκριμένη μέθοδο, αυτό το kit περιείχε όχι μόνο όλα 
τα απαραίτητα αντικείμενα για τις Α΄ Βοήθειες αλλά ήταν και το μοναδικό, τι θα πρέπει να 
γίνει; Εδώ έρχεται η δεύτερη προσέγγιση. 
β) Συλλογές για πολλές διαφορετικές χρήσεις. Δηλαδή, πολλά παρεμφερή, όμοια ή και 
ισοδύναμα kit, ασχέτως περίπτωσης και με σκοπό πολλές διαφορετικές χρήσεις. Όλα τα kit 
αποτελούνται από παρόμοια αντικείμενα και κάθε επιμέρους στοιχείο του kit, έχει 
διαφορετική χρήση. Έτσι για παράδειγμα μια τέτοια συλλογή θα μπορούσε να περιέχει ως 
υλικά: ένα χημικό φως, έναν επίδεσμο, μια σφυρίχτρα και χάπια χαλαζόλης, που αντιστοιχούν 
σε: φωτισμό, Α΄ Βοήθειες, εντοπισμό/επικοινωνία, νερό. Μία άλλη συλλογή θα μπορούσε να 
περιέχει: ένα μικρό φακό, αυτοκόλλητα επιθέματα (Hansaplast), έναν ερυθρό/διασωστικό 
πυρσό και ένα φίλτρο νερού, που παραπέμπουν πάλι σε: φωτισμό, Α΄ Βοήθειες, 
εντοπισμό/επικοινωνία, νερό, δηλαδή στις ίδιες χρήσεις. Αυτού του είδους τα εργοσύνολα 
πωλούνται στο εμπόριο και συνήθως είναι μέτριας ή και κακής ποιότητας. Έχουν ως γενικό 
σκοπό την παροχή βοήθειας χωρίς υποχρεωτικά να είναι φερέγγυα. Ο σχεδιασμός τους έχει 
ως κέντρο τα υλικά ή τα εργαλεία (αμφιβόλου συχνά ανθεκτικότητας) και δεν στοχεύουν σε 
μια συγκεκριμένη χρήση. Βέβαια, το να έχει κάποιος μικρότερα αντικείμενα ή kit μέσα σε 
ένα μεγαλύτερο είναι ίσως μια αποτελεσματική στρατηγική, όταν τα πράγματα γίνονται 
δύσκολα. Μειονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι η ύπαρξη μέσα στο Β.Ο.Β.72 διπλών και 
τριπλών αντικείμενων, η αύξηση του βάρους και ίσως τελικά η έλλειψη ενός πραγματικά 
αξιόπιστου αντικειμένου για συγκεκριμένη χρήση, αλλά η ύπαρξη πολλών μικρών και 
αμφιβόλου ποιότητας πραγμάτων. Επιπλέον, αν χρειαστούν συγκεντρωτικά τα υλικά για μια 
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χρήση αυτά θα βρίσκονται σε πολλά διαφορετικά μικροσακίδια. Πλεονέκτημα όμως 
παραμένει ότι πιθανόν, η χρήση ενός τέτοιου αυτόνομου πολυεπίπεδου kit μπορεί να είναι 
επαρκής. 
γ) Συλλογές προσαρμοσμένες ανά χρήση και χρήστη. Ανάλογα δηλαδή με την περίσταση, τον 
επιμέρους χώρο ή το περιβάλλον χρήσης και τον χρήστη του kit, το διαμορφώνουμε 
κατάλληλα σε είδος και ποσότητα υλικών. Άλλα υλικά θα χρειαστούν για ένα εργοσύνολο 
αυτοκινήτου και άλλα για μια εξοχική ή καλοκαιρινή κατοικία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
ως B.O.L.. Επίσης, διαφορετική είναι η ποσότητα και ο χαρακτήρας των στοιχείων του set 
που χρειάζονται εργαζόμενοι που βρίσκονται σε διαφορετικό εργασιακό χώρο (διαφορετική η 
επικινδυνότητα σε ένα λογιστικό γραφείο από ότι σε ένα εργοστάσιο παρασκευής 
λιπασμάτων). Συχνά αυτές οι συλλογές αποτελούν άθροισμα πολλών επιμέρους kit. Αν όμως 
υπεισέλθει και ο παράγοντας χρόνος (περίοδος χρήσης), τότε η οργάνωση ενός τέτοιου 
συνόλου γίνεται ακόμα πιο περίπλοκη και θα χρειαστεί να εφαρμόσουμε το «think outside the 
bag». 

Οι δύο πρώτες κατευθυντήριες μέθοδοι στην πρακτική χρήση ενός kit θα μπορούσε 
κάποιος επιγραμματικά να πει ότι προσομοιάζουν αντίστοιχα, α) με τον διαδικαστικό 
προγραμματισμό (procedural programming)85 και β) στον αντικειμενοστρεφή 
προγραμματισμό (object-oriented programming)86 χρήσης τους μετά από μια φυσική ή 
ανθρωπογενή καταστροφή. Ένας συνδυασμός των ανωτέρω, είναι σε ένα kit ανά χρήση (α΄ 
μέθοδος), να προσθέτουμε δευτερευόντως λίγα αλλά κρίσιμα υλικά, τα οποία αν και δεν θα 
συνάδουν με την κύρια χρήση του kit, δεν θα πλεονάζουν όταν βρεθεί κάποιος σε δυσμενή 
θέση. Για παράδειγμα σε ένα πλήρες εργοσύνολο καθαρισμού νερού με LifeStraws ή Sawyer 
Mini, ταμπλέτες κ.λπ. μπορεί να προστεθεί και ένας αναπτήρας ή λίγο σκοινί 550 paracord. 
Μια άλλη μέση λύση είναι σε μια συλλογή του εμπορίου που αποσκοπεί σε πολλές χρήσεις 
(β’ μέθοδος) να επέμβουμε βελτιώνοντας κάποια στοιχεία αυτής και αφαιρώντας κάποια 
άλλα. Με την αλλαγή αυτή προσδίδουμε ουσιαστικά χαρακτήρα στο kit, το εξελίσσουμε και 
το κατευθύνουμε στη συγκεκριμένη χρήση που επιθυμούμε να επιτελέσει. 

Σχετικά με το τι πρέπει να γίνει και ποια μέθοδο να ακολουθήσει κάποιος, δεν υπάρχει 
μια απόλυτη λύση για όλους. Αυτό που είναι σωστό και πρακτικό για ένα άτομο, μπορεί να 
μην λειτουργεί σε ένα άλλο. Πειραματισμός, ανάπτυξη σεναρίων και συνεχής βελτίωση είναι 
η λύση για να δει ο καθένας τι λειτουργεί καλύτερα στον ίδιο. Αυτό όμως που απαιτείται 
κάθε φορά να ξεκαθαριστεί είναι οι ανάγκες που ζητείται να καλύψει ο χρήστης, ποιος είναι 
δηλαδή ο εκάστοτε στόχος. Εκεί θα πρέπει να στραφεί η προσοχή του κατόχου/χρήστη. Στη 
συνέχεια μπορεί να πραγματοποιηθεί ο κατάλληλος σχεδιασμός επίτευξης αυτού του στόχου 
και ο τρόπος εξυπηρέτησης των ζητούμενων αναγκών και υπηρεσιών. Στο τέλος, θα γίνει η 
επιλογή των κατάλληλων εργαλείων, υλικών και στοιχείων που θα αποτελούν το εργοσύνολο 
για την ευόδωση του αντικειμενικού στόχου που είναι η χρηστικότητά του.  

 

   
Εικόνες 4.17-19. Τσαντάκια με φερμουάρ που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για συλλογές αντικειμένων 

 
85 https://en.wikipedia.org/wiki/Procedural_programming 
86 https://en.wikipedia.org/wiki/Object-oriented_programming 

https://en.wikipedia.org/wiki/Procedural_programming
https://en.wikipedia.org/wiki/Object-oriented_programming
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 Παράλληλα με όλα τα ανωτέρω θα πρέπει κάθε ένας να λαμβάνει υπόψη και : 
i) Την πολυχρηστικότητα ενός kit, δηλαδή να μπορεί μία συλλογή να καλύψει πολλές 
ανάγκες. Για παράδειγμα, μπορούμε να έχουμε φροντίσει όλες οι ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές 
μικροσυσκευές (π.χ. ραδιόφωνο, φακός, G.P.S.) που κρίνουμε ότι πρέπει να έχουμε μαζί μας, 
να χρησιμοποιούν ένα συγκεκριμένο τύπο και μέγεθος μπαταριών. Πέρα από την προφανή 
ευκολία, το kit εφεδρικών μπαταριών που θα πρέπει να μεταφέρουμε, θα αποτελείται και 
αυτό από ένα μόνο είδος μπαταριών. Επιπλέον, μπορούμε να έχουμε όλες τις μπαταρίες 
συγκεντρωμένες μαζί σε ειδική στεγανή θήκη (kit μπαταριών), αφού δεν θα χρειάζεται να 
έχουμε πολλά είδη εφεδρικών μπαταριών, περιορίζοντας παράλληλα και το συνολικό βάρος 
του σακιδίου. 
ii) Την κλιμακούμενη χρήση ενός kit, δηλαδή η κάθε συλλογή μπορεί να έχει κτιστεί 
ανάλογα με τον βαθμό δυσκολίας και το μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζουμε 
κάθε φορά. π.χ. μέσα στο kit πρώτων βοηθειών μπορούμε να έχουμε τοποθετήσει σε 
συγκεκριμένο σημείο / μικροθήκη τα υλικά για την αντιμετώπιση ενός απλού 
μικροτραυματισμού και σε άλλο τα υλικά για την αντιμετώπιση ενός πιο σύνθετου τραύματος 
(π.χ. άμεση αντιμετώπιση οιδήματος από δήγμα φιδιού). 
iii) Τις δεξιότητες που απαιτεί η χρήση ενός kit. Όσο ποιοτική και αν είναι μια συλλογή  θα 
πρέπει να γνωρίζουμε τη χρήση των στοιχείων που την αποτελούν. Υλικά και kit την χρήση 
των οποίων κάποιος αγνοεί ή με την χρήση των οποίων δεν είναι πλήρως εξοικειωμένος δεν 
είναι δυνατόν να του φανούν χρήσιμα μια κρίσιμη στιγμή. Η επίτευξη της πλήρους 
εκμετάλλευσης των ιδιοτήτων του κάθε kit γίνεται μόνο με εξάσκηση σε διαφορετικά 
περιβάλλοντα και συνθήκες. Επισημαίνεται ότι, από τα στοιχεία που συνθέτουν ένα 
εργοσύνολο, επιβάλλεται να έχει αφαιρεθεί η αρχική συσκευασία τους, εάν βέβαια διαθέτουν 
τέτοια, να έχει ελεγχθεί η κατάστασή τους και να έχει πιστοποιηθεί η καλή λειτουργία τους. 
 

  
Εικόνες 4.20-22. Συλλογές E.D.C.  
 

Μια ξεχωριστή, αυτόνομη κατηγορία kit αποτελούν τα Every Day Carry (E.D.C.) kit. 
Όπως έχει ειπωθεί, είναι συλλογές υλικών που χρησιμοποιούμε καθημερινά. Δηλαδή ένα 
εργοσύνολο από τα πράγματα που κάθε άνθρωπος κρίνει ότι πρέπει να μεταφέρει μαζί του 
και που χρησιμοποιεί καθημερινά, αλλά και ορισμένα άλλα είδη που κρίνει ότι ενδέχεται να 
αποδειχθούν απαραίτητα, κάτω από ειδικές περιστάσεις. Ένα πολυεργαλείο, εφεδρικά γυαλιά, 
κλειδιά, σημειωματάριο με στυλό, κουτάκι με χάπια ατόμων με χρόνιες παθήσεις, υγρά 
μαντηλάκια κ.λπ. θα μπορούσαν να αποτελούν ένα E.D.C. kit. Είναι εντελώς 
προσωποποιημένο και εξειδικευμένο kit ανάλογα με το φύλο, την εργασία, την ηλικία, την 
κουλτούρα, κ.λ.π. του κάθε ανθρώπου. Κάτω από αντίξοες συνθήκες δεν γνωρίζουμε αν θα 
έχουμε πρόσβαση σε αυτό, έτσι κρίνεται σκόπιμο να υπάρχει κάτι ανάλογο και μέσα στο 
Β.Ο.Β.72. Κάποιοι βέβαια προτιμούν να το έχουν πάνω τους, σε μια τσέπη ή σε ένα τσαντάκι 
μέσης.  

Για την τελική οργάνωση των kit εντός της Β.Ο.Β.72 προτείνεται αυτά τα μικρά κυτία ή 
σακίδια να είναι ελαφριά, διάφανα και αδιάβροχα. Μπορεί επίσης να υπάρχει χρωματική 
κατηγοριοποίηση και κωδικοποίηση, να αναγραφεί στο εξωτερικό τους η χρήση της 
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συγκεκριμένης συλλογής (π.χ. ραφτικά, ή υλικά επισκευής). Μπορεί επίσης να τυπωθεί και 
να επικολληθεί εξωτερικά το περιεχόμενο των αντικειμένων που βρίσκεται εντός του kit, με 
την μορφή λίστας. Χρήσιμο βέβαια είναι μια πλαστικοποιημένη λίστα να βρίσκεται και εντός 
του εργοσυνόλου. Εναλλακτικά, μπορεί να τοποθετηθεί στο περίβλημα και ένα σύμβολο (π.χ. 
ένας κόκκινος σταυρός, διευκρινίζει ότι το περιεχόμενο του kit είναι πρώτες βοήθειες ή 
φάρμακα, μια παράσταση φωτιάς επικολλημένη σε ένα μικρό κυτίο παραπέμπει σε υλικά για 
το άναμμα φωτιάς κ.λπ.) Σε περίπτωση που το kit κλείνει με φερμουάρ, μπορεί να 
τοποθετηθεί εκεί μια πλαστική ετικέτα διαφορετικού κάθε φορά χρώματος που θα περιγράφει 
συνοπτικά το περιεχόμενο ή τη χρήση. 

 
Εικόνες 4.23-27. Προτάσεις για στεγανές μικρές θήκες: επανασφραγιζόμενο τσαντάκι, σακουλάκι κουζίνας Zip-
Loc, αδιάβροχη, αδιάβροχη και αντικραδασμική μικροθήκη Pelican, στεγανή - ημιδιάφανη θήκη. 
 

   

   
Εικόνες 4.28-33. Διάφορα kit. 
 

 Ποιότητα και αντοχή 
Η ποιότητα είναι εξίσου καθοριστικός παράγοντας καθώς το σακίδιο πρέπει να είναι 

αρκετά ανθεκτικό και ταυτόχρονα να προστατεύει το περιεχόμενο του από την υγρασία και 
τη σκόνη. Αρκετοί επιλέγουν σακίδια τύπου molle που είναι ιδιαίτερα ανθεκτικά και στιβαρά, 
διαθέτουν ιμάντες και σημεία στήριξης για τον εξοπλισμό τους αν και γενικότερα είναι 
βαρύτερα. Κάποιοι πάλι προτιμούν ορειβατικού τύπου σακίδια που είναι περισσότερο 
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τεχνικά, ενώ άλλοι χρησιμοποιούν πιο απλά και διακριτικά, τύπου polo ή κλασσικά 
τουριστικά σακίδια. Όλοι οι τύποι έχουν μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα και σε όλους 
μπορούν να βρεθούν ποιοτικές και ταυτόχρονα οικονομικές επιλογές. 

Τα υλικά κατασκευής διαφέρουν από σακίδιο σε σακίδιο. Το βασικό όμως είναι να 
κατασκευάζονται από υφάσματα ανθεκτικά στη φθορά, την υγρασία, τον παγετό, την ηλιακή 
ακτινοβολία και να επιδέχονται επισκευή. Τέτοια υλικά είναι τα συνθετικά προϊόντα - Oxford 
και Cordura, ειδικοί τύποι μουσαμάδων, καπρόν με σφιχτή ύφανση νημάτων. Ένα Β.Ο.Β.72 
που είναι κατασκευασμένο από νάιλον με συγκεκριμένη δομή σπειρώματος, εμποτισμένο με 
υδατοαπωθητική σύνθεση και με επίστρωση πολυουρεθάνης θεωρείται σακίδιο με ιδιαίτερη 
αντοχή. Ένα σακίδιο από duratex (ύφασμα πολυαμιδίου) έχει αντοχή στην καταπόνηση και 
στην τριβή. Από την άλλη, ένα σακίδιο εκτάκτων αναγκών από ύφασμα Lavsan 
επικαλυμμένο με PVC δεν έχει αντοχή στον χρόνο και στην έκθεση στον ήλιο. Επίσης 
σακίδια από suet, γνήσιο ή οικολογικό δέρμα αν και θεωρούνται ποιοτικά, απαιτούν ιδιαίτερη 
φροντίδα και δεν προτείνονται για Β.Ο.Β.72. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στο είδος 
του υλικού που είναι κατασκευασμένος ο πυθμένας του σακιδίου αλλά και στο είδος των 
ραφών και στον τρόπο σύνδεσης των διαφορετικών τμημάτων και υλικών του σακιδίου. Τα 
τελευταία χρόνια έχουν κάνει την εμφάνισή τους και σακίδια που είναι κατασκευασμένα από 
ελαφριά υλικά υψηλής τεχνολογίας όπως Nylon Ripstop, 1000D Cordura Nylon, Duraflex, 
UHMW PE (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας και υψηλού μοριακού βάρους) με 
φίμπεργκλας και πολυεστέρα υψηλής αντοχής. 

 Χρώμα 
Τα φανταχτερά και έντονα χρώματα σε ένα σακίδιο βοηθούν στον εντοπισμό μας από 

μια ομάδα διάσωσης. Από την άλλη κάποια σακίδια «τραβούν» και αδιάκριτα βλέμματα. 
Έτσι, ένα στρατιωτικού τύπου σακίδιο με χρώματα παραλλαγής, μπορεί να φαντάζει κομψό, 
αλλά παράλληλα κάνει τον ιδιοκτήτη του να ξεχωρίζει, ενώ πιθανόν να πρέπει να περάσει 
απαρατήρητος. Σε μια μικτού τύπου φωτιά σε οικίες και περιαστικό πράσινο, με έντονο 
καπνό είναι σημαντικό το σακίδιο να έχει έντονα χρώματα. Σε μια ξαφνική φυγή, κατά τη 
διάρκεια της νύχτας, με ενδεχόμενο κίνδυνο πλημμύρας, είναι ουσιαστικό να έχει το σακίδιο 
αντανακλαστικά (φωσφοριζέ) στοιχεία, υψηλής ορατότητας. Από την άλλη αν χρειαστεί να 
φιλοξενηθούμε σε κάποια δομή για κάποιες μέρες μαζί με αγνώστους, ένα σακίδιο με έντονα 
χρώματα σίγουρα δεν θα περάσει απαρατήρητο, ενώ εν μέσω αστικών ταραχών δεν θα ήταν 
σώφρον να μετακινηθούμε με ένα φαιοπράσινο σακίδιο με molle, που παραπέμπει σε 
στρατιωτικού τύπου σάκο. Συχνά προτιμώνται σακίδια σε μαύρο, καφέ ή σκούρο πράσινο και 
άλλα σκούρα χρώματα για να διατηρούν αξιοπρεπή εμφάνιση σε δύσκολες συνθήκες και 
ταυτόχρονα οι χρήστες τους χαμηλό προφίλ. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να βρεθεί η χρυσή 
τομή μεταξύ διακριτικότητας και διακριτότητας. 

 

    
Εικόνες 4.34-37.  Σακίδια κατασκευασμένα από ύφασμα PVC υψηλής πυκνότητας 500D για χρήση στην θάλασσα 
και σε υγρό περιβάλλον. 
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 Ιδιαίτερες παράμετροι 
Κάποιες φορές χρειάζεται να ληφθούν υπόψη και άλλες παράμετροι στην επιλογή και 

την πλήρωση του Β.Ο.Β.72, όπως οι συνθήκες που επικρατούν σε μια γεωγραφική περιοχή, η 
ειδική χρήση του (π.χ. αποκλειστική χρήση στο αυτοκίνητο), η χρήση από άτομα με 
αναπηρίες (Α.Μ.Ε.Α.) κ.λπ. Ειδικά για τα Α.Μ.Ε.Α. θα πρέπει να παραμετροποιηθεί η 
ιδιαιτερότητα και τα προβλήματα του κάθε προσώπου και να ληφθεί αυτή υπόψη τόσο κατά 
την επιλογή του Β.Ο.Β.72, όσο κατά την πλήρωσή του. 

Σε μια νησιωτική ή παραποτάμια περιοχή που ενδέχεται να γίνει χρήση πλωτού μέσου 
κατά την εκκένωση ή υπάρχει αυξημένη πιθανότητα να βραχεί το σακίδιο ή να βυθιστεί σε 
υγρό περιβάλλον, επιβάλλεται η χρήση όχι απλά ενός αδιάβροχου, αλλά ενός πλήρως 
στεγανού σακιδίου. Τέτοια σακίδια διατηρούν τα απαραίτητα αντικείμενα στεγνά και τα 
προστατεύουν από νερό, λάσπη, βροχή, χιόνι. Αν και μειονεκτούν λόγω του υλικού που είναι 
κατασκευασμένα στο ότι δεν διαθέτουν πολλά διαμερίσματα, υπάρχει η δυνατότητα να είναι 
διάφανα και τότε γίνονται επαρκώς χρηστικά. 
 

  
Εικόνες 4.38. Ένα Σακίδιο Εκτάκτων Αναγκών με προσανατολισμό χρήσης εντός αστικού περιβάλλοντος θα είναι 
σαφώς πιο ελαφρύ σε σχέση με ένα Σακίδιο Εκτάκτων Αναγκών γενικής χρήσης. Εικόνα 4.39. Ένα σακίδιο για 
χρήση στο αυτοκίνητο θα έχει διαφορετική σύνθεση από ότι ένα σύνηθες B.O.B.72. 
 

Επίσης, σε μια αστική περιοχή το αντίστοιχο Β.Ο.Β.72 (δηλαδή το G.H.B.) που θα 
χρειαστεί ένας εργαζόμενος σε γραφείο ή ένα στέλεχος επιχείρησης θα μπορούσε να είναι 
ελαφρύτερο αφού η πλήρωσή του μπορεί να γίνει με λιγότερα αντικείμενα. Ως τέτοια σακίδια 
θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν τα σακίδια γραφείου που αποτελούν μια έξυπνη λύση. 
Συνήθως τέτοια σακίδια είναι κατασκευασμένα από ανθεκτικό υλικό, έχουν ρυθμιζόμενους 
ιμάντες ώμου και διαθέτουν επένδυση από πλέγμα στην πλάτη. Εφόσον είναι ευρύχωρα και 
διαθέτουν αποθηκευτικούς χώρους, τότε πληρούν τις βασικές προδιαγραφές. 

 
Εικόνες 4.40-43. Ανθεκτικά σακίδια πόλης 
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Καθώς λοιπόν, δεν μπορεί κάποιος να γνωρίζει σε τι είδους καταστροφή θα βρεθεί, ούτε 
ποιες θα είναι οι προτεραιότητές του σε μια κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, ο γράφων εκτιμά  
ότι ένα ορειβατικού τύπου ή αντίστοιχα ένα κλασικό πεζοπορικού τύπου σακίδιο που είναι 
ταυτόχρονα ανθεκτικό και ελαφρύ, συνήθως αδιάβροχο και με διαπνέουσα πλάτη, σε 
γήινο/σκούρο χρώμα ή με ουδέτερες αποχρώσεις, είναι επαρκές και αποτελεί το απαραίτητο 
στοιχείο για κάποιον που επιθυμεί να κτίσει σταδιακά ένα Β.Ο.Β.72. Σε αυτό μπορούν να 
προστεθούν, αν δεν υπάρχουν ανακλαστικές λωρίδες ή να δύναται να καλυφτεί με ένα 
επιπλέον αδιάβροχο κάλυμμα με έντονο χρωματισμό για να μετατραπεί στην βέλτιστη 
επιλογή. Η χρήση ενός ορειβατικού/πεζοπορικού σακιδίου ως Β.Ο.Β.72 γενικής χρήσης, 
αποτελεί μια λογική, ρεαλιστική, προσγειωμένη λύση μια και το σακίδιο αυτό είναι 
αποτελεσματικό και πρακτικό. Τονίζεται ότι δεν προτείνεται η λύση του άκαμπτου σακιδίου - 
βαλίτσας με χειρολαβή και ροδάκια (τύπου χειραποσκευής – καμπίνας) καθώς δεν είναι 
λειτουργικό. Δεν μπορούμε πάντα να ξέρουμε σε μια πραγματικά κρίσιμη κατάσταση την 
ακριβή θέση της καταστροφής, την απόσταση που πρέπει να διανύσουμε για να 
απομακρυνθούμε από το συμβάν, αν θα υπάρχει δυνατότητα μετακίνησης με αυτοκίνητο ή 
άλλο μεταφορικό μέσο, ώστε να μπορούμε να έχουμε την δυνατότητα εναλλακτικής επιλογής 
σακιδίου. Στο διαδίκτυο μπορεί να βρει κάποιος πολλούς τρόπους και μεθόδους φορτώματος 
και τοποθέτησης των αντικειμένων εντός ενός σακιδίου ορειβατικού ή πεζοπορικού τύπου 
που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως Β.Ο.Β.72. Κάποιοι από αυτούς φαίνονται στο Παράρτημα 
III. 

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι τόσο παλαιότερα όσο και σήμερα στην επίσημη 
ιστοσελίδα της Πολιτικής Προστασίας (Π.Π.) και στον ιστότοπό της στα Μέσα Κοινωνικής 
Δικτύωσης, αν και περιγράφεται το Σακίδιο Εκτάκτων Αναγκών και το Κυτίο Βασικών 
Προμηθειών, δεν αναφέρεται ο τρόπος πλήρωσης αυτών. Επίσης, στο σχετικό video στην 
ιστοσελίδα: 
https://www.hellenicmediagroup.com/%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%
CE%B7-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%B1-
%CF%83%CE%B1%CE%BA%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BF-
%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%83/ 
φαίνεται ότι η Π.Π. Αττικής δεν λαμβάνει υπόψη της κάποια από τα στοιχεία οργάνωσης και 
πλήρωσης του σακιδίου εκτάκτων αναγκών αυτοκινήτου. 
 

 
Εικόνα 4.44. Ένα τυπικό,  ορειβατικό σακίδιο που μπορεί εύκολα να μετατραπεί σε Β.Ο.Β.72. Μετά τις κατάλληλες 
ρυθμίσεις θα είναι και λειτουργικό. 

https://www.hellenicmediagroup.com/%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B7-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%B1%CE%BA%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BF-%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%83/
https://www.hellenicmediagroup.com/%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B7-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%B1%CE%BA%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BF-%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%83/
https://www.hellenicmediagroup.com/%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B7-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%B1%CE%BA%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BF-%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%83/
https://www.hellenicmediagroup.com/%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B7-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%B1%CE%BA%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BF-%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%83/
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4.2 Επιλογή, πλήρωση και δομή Κυτίου Βασικών Προμηθειών 
Το Κυτίο Βασικών Προμηθειών βασίζεται στις ίδιες θεμελιώδεις αρχές με το Σακίδιο 

Εκτάκτων Αναγκών. Έχει όμως μερικές βασικές διαφορές: το κυτίο, κατά κύριο λόγο, 
περιλαμβάνει τις βασικές προμήθειες για τη διαβίωση όλης της οικογένειας και δεν είναι 
ατομικό, όπως προβλέπουν οι κατευθυντήριες οδηγίες για το Σακίδιο Εκτάκτων Αναγκών. 
Επίσης, είναι ογκωδέστερο και βαρύτερο, αφού έχει ως προσανατολισμό τη μακροχρόνια 
διαβίωση, δηλαδή από μερικές μέρες έως λίγες εβδομάδες, με τις οδηγίες των σχετικών 
οργανισμών να ποικίλλουν ανά κρατική οντότητα. Βρίσκεται μόνιμα στην οικία ή στην 
Β.O.L. και δεν μεταφέρεται όπως το Β.Ο.Β.72 σε περίπτωση εκκένωσης.  

Είναι ένα κουτί, ένα συρτάρι, ένα ράφι, ένα ντουλάπι, ένα μεγάλο σακίδιο ή 
συνδυασμός όλων αυτών. Η τελική επιλογή του κυτίου ή των κατασκευών τοποθέτησης των 
προμηθειών ποικίλλει ανάλογα με τη διαρρύθμιση της κάθε οικίας και το συνολικό όγκο των 
αναλώσιμων και άλλων υλικών που θέλει κάποιος να τοποθετήσει μέσα σε αυτό. Ό όγκος των 
τροφίμων και λοιπών αγαθών εξαρτάται από: α) τον αριθμό των μελών της οικογένειας β) τις 
τυχόν ιδιαιτερότητες (αλλεργίες, χορτοφαγία, κ.λ.π.) γ) την ύπαρξη ευάλωτων προσώπων που 
ανήκουν σε ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες (ηλικιωμένοι, βρέφη, θηλάζουσες μητέρες), που 
απαιτούν ειδική διατροφή, φαρμακευτική αγωγή κ.λπ. δ) τα κατοικίδια της οικογένειας, αλλά 
και ε) τις συνολικές ημέρες που θέλει κάθε νοικοκυριό να καλύψει με επιπλέον αποθέματα. 

Σε χώρες οπού οι πλημμύρες είναι ένας αναμενόμενος κίνδυνος ζητείται από τους 
πολίτες να κλείνουν την παροχή του νερού προς αποφυγή επιμόλυνσης του εσωτερικού 
οικιακού δικτύου και να βασίζονται σε δικά τους αποθέματα νερού μέχρι την εξομάλυνση της 
κατάστασης. Αυτές είναι και οι γενικές οδηγίες στη χώρα μας87 σε περίπτωση εκδήλωσης 
ανάλογου φαινομένου. Η σύνθεση του κυτίου λοιπόν μπορεί να προβλέπει και την ύπαρξη 
αρκετών λίτρων νερού, εκτός από τα τρόφιμα, τα διατροφικά συμπληρώματα, τις Α΄ 
Βοήθειες και τα απαραίτητα φάρμακα και λοιπά αντικείμενα (φακός, ραδιόφωνο, μπαταρίες, 
εναλλακτικός τρόπος παρασκευής φαγητού). Γίνεται λοιπόν σαφές ότι αθροιστικά όλα αυτά 
τα αντικείμενα δεν μπορούν να τοποθετηθούν σε ένα υφασμάτινο σακίδιο και για αυτό 
προτείνεται κάποιο κουτί κατάλληλων διαστάσεων, συχνά δε, όλα τα υλικά τοποθετούνται 
και σε σταθερές πλαστικές κατασκευές με ράφια ή συρτάρια.  

 
Εικόνες 4.45-47. Έτοιμα Κυτία Βασικών Προμηθειών που πωλούνται στο διαδίκτυο. Είναι προσυμπληρωμένα με 
έτοιμες τροφές, νερό, εργαλεία, είδη φωτισμού κ.λπ. Αν και δεν λαμβάνουν υπόψη τις ξεχωριστές ανάγκες της κάθε 
οικογένειες μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για το σταδιακό χτίσιμο ενός πλήρως λειτουργικού Κυτίου Βασικών 
Προμηθειών. 
 

Όλα τα εργαλεία και οι συσκευές θα πρέπει να ελέγχονται αν είναι λειτουργικά σε 
τακτά χρονικά διαστήματα (προτείνεται δύο φορές το χρόνο). Προφανώς οι μπαταρίες θα 
πρέπει να είναι ερμητικά κλειστές σε κατάλληλες συσκευασίες και να μην είναι 
τοποθετημένες εντός των προς χρήση μικροσυσκευών. Επίσης, εάν ο τρόπος προετοιμασίας 

 
87 https://www.civilprotection.gr/sites/default/gscp_uploads/plimmires_25_7_19.pdf (Ιανουάριος 2021) 
https://www.civilprotection.gr/sites/default/gscp_uploads/sxedio_drasewn_plimiron_2019.pdf_2.pdf 
(Ιανουάριος 2021) 

https://www.civilprotection.gr/sites/default/gscp_uploads/plimmires_25_7_19.pdf
https://www.civilprotection.gr/sites/default/gscp_uploads/sxedio_drasewn_plimiron_2019.pdf_2.pdf
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των γευμάτων περιλαμβάνει την ύπαρξη μηχανισμού με καμινέτο/γκαζάκι αυτό θα πρέπει να 
είναι μακριά από πηγή θερμότητας. Τρόφιμα, νερό, φάρμακα, κ.λ.π. πρέπει να αποθηκεύονται 
σε σκιερό και δροσερό περιβάλλον, χωρίς έκθεση σε υγρασία και ζωύφια και να ελέγχεται 
τακτικά η ημερομηνία λήξης τους. 

 

   
Εικόνες 4.48-50. Εναλλακτικές προτάσεις τοποθέτησης βασικών προμηθειών. 
 
 Με προσεκτικό σχεδιασμό καθένας μπορεί να δημιουργήσει και να οργανώσει ένα 
Κυτίο Βασικών Προμηθειών. Σε ό,τι αφορά την οργάνωση του κυτίου, τα βαρύτερα 
αντικείμενα τοποθετούνται χαμηλότερα, ενώ τα τρόφιμα πρέπει να είναι ταξιθετημένα σε 
ξεχωριστό υποχώρο, όπως και το νερό. Εφόσον το κυτίο αποτελείται από έναν ενιαίο χώρο θα 
πρέπει να επιμεληθεί κάποιος την κατάλληλη διαίρεσή του και τη χωροθέτηση των 
αντικειμένων. Σημαντικό μέρος των αποθεμάτων θα πρέπει να αποτελείται από τρόφιμα που 
διαρκούν μεγάλο χρονικό διάστημα και χρειάζονται λίγο έως καθόλου μαγείρεμα. Τρόφιμα 
που δεν απαιτούν ψύξη, μεγάλες ποσότητες νερού για την παρασκευή τους, ειδική 
προετοιμασία ή μαγείρεμα είναι τα καλύτερα. Τέτοια είναι: 
1. Οι κονσέρβες με έτοιμα προς βρώση φρούτα, λαχανικά, όσπρια, σούπες, κρέατα, 

θαλασσινά, κλπ. (με το αντίστοιχο «ανοιχτήρι» αν δεν είναι κατασκευασμένες με το 
ανάλογο σύστημα εύκολου ανοίγματος).  

2. Τα αποξηραμένα και κατεψυγμένα τρόφιμα μακράς διάρκειας που περιλαμβάνουν έτοιμα 
γεύματα κάθε λογής, γάλα κ.λπ. 

3. Τα τρόφιμα σε σκόνη, όπως κρέμες, αυγά, γάλατα, τα ροφήματα καφέ, τσαγιού και 
βοτάνων. 

4. Μικρογεύματα – snack όπως μπάρες δημητριακών, μπισκότα κ.λπ. 
5. Χυμοί που δεν χρειάζονται ψυγείο. 
6. Διατροφικά συμπληρώματα με βιταμίνες, μέταλλα κ.λπ. εφόσον προτείνονται από ειδικό 

επιστήμονα. 
Οι επιλογές των προς αποθήκευση τροφίμων προφανώς είναι περισσότερες σε 

περίπτωση ύπαρξης εναλλακτικής πηγής ενέργειας που θα χρησιμοποιηθεί στην παρασκευή 
τους, όπως για παράδειγμα Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (συστοιχία φωτοβολταϊκών με 
υποσύστημα αποθήκευσης ενέργειας – μπαταρίες κ.λπ.) ή αυτόνομη ηλεκτρική γεννήτρια με 
τα ανάλογα καύσιμα. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί αυτές οι ενεργειακές πηγές να είναι 
λειτουργικές και να μην έχουν πληγεί από το καταστροφικό συμβάν. 

Η περίπτωση περιορισμένης ή διακοπτόμενης παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς 
και οι ιδιαίτερες διατροφικές και γευστικές συνήθειες ή άλλες ανάγκες κάθε νοικοκυριού 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Η χρήση και κατανάλωση άγνωστων τροφίμων επηρεάζει 



Το “B.O.B.72” στην Ελλάδα 
Το Σακίδιο Εκτάκτων Αναγκών / Κυτίο Βασικών Προμηθειών 

στις Φυσικές και Ανθρωπογενείς Καταστροφές 

Δεκέμβριος 2021 Σελίδα 105 

αρνητικά το ηθικό των ανθρώπων σε μια κατάσταση με περιορισμένο το αίσθημα ασφάλειας, 
ή σε περιόδους αυξημένου άγχους. Τρόφιμα που ικανοποιούν γευστικά και παράλληλα έχουν 
υψηλή περιεκτικότητα σε θερμίδες και διατροφική αξία είναι τα ιδανικά. Δεν συνίσταται η 
αγορά τροφίμων αποκλειστικά για χρήση σε έκτακτες ανάγκες, ειδικά αν η ποιότητα ή η 
γεύση τους δεν έχει ελεγχθεί, τροφές δηλαδή που δεν αποτελούν μέρος της κανονικής, 
καθημερινής διατροφής των μελών ενός νοικοκυριού καλό είναι να μην αποθηκεύονται 
άκριτα. 

Στο διαδίκτυο ή σε ειδικούς οδηγούς μπορεί κάποιος να βρει, μεθοδολογίες σταδιακής 
αποθήκευσης, και πρακτικούς τρόπους οργάνωσης και ποιοτικού ελέγχου των βασικών 
προμηθειών αλλά και γενικές συμβουλές αποθήκευσης ή οικιακής κονσερβοποίησης. 
Ενδεικτικά αναφέρουμε: i) την εβδομαδιαία αγορά μικρών επιπλέον ποσοτήτων αγαθών 
μακράς διάρκειας, έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια προμήθεια τροφίμων μιας εβδομάδας ή όσο 
κριθεί απαραίτητο, σε σύντομο χρονικό διάστημα, χωρίς την άμεση καταβολή άπαξ 
σημαντικού οικονομικού τιμήματος, ii) την τοποθέτηση των αγαθών που πλησιάζει η 
ημερομηνία λήξεως, πιο μπροστά ή πιο πάνω και αυτών των οποίων η προμήθεια 
πραγματοποιήθηκε πιο πρόσφατα και δεν λήγουν άμεσα, στο βάθος ή πιο κάτω (ανάλογα με 
τη διαρρύθμιση του κυτίου), iii) την καταγραφή των υλικών σε λίστα, κ.λπ.  
 

  
Εικόνες 4.51,52. Τα έτοιμα πακέτα με τροφές M.R.E.88, μπορεί να μην απαιτούν επιπλέον υλικά/σκεύη, να 
διατίθενται σε αρκετές γεύσεις, να είναι πλήρη και ισορροπημένα διατροφικά, να διαρκούν μεγάλα χρονικά 
διαστήματα, χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συντήρησης, συχνά όμως οι τροφές που περιέχουν είναι ξένες προς τις 
μεσογειακές γευστικές επιλογές του μέσου Έλληνα. Παρόλα αυτά, λόγω του μικρού χώρου που καταλαμβάνουν, της 
ανθεκτικότητας και του σχεδιασμού τους, που απαιτεί τη συμπλήρωση μόνο νερού, πολλάκις περιλαμβάνονται τόσο 
σε διάφορα Β.Ο.Β. όσο και σε Κυτία Βασικών Προμηθειών. Αξιοσημείωτο είναι ότι χάρη στη σακούλα θέρμανσης 
που περιέχουν δεν χρειάζεται να ανάψει κάποιος φωτιά για να ζεστάνει ή να προετοιμάσει το φαγητό του. 
 

    
Εικόνες 4.53-56.  Η ξηρά τροφή έκτακτης ανάγκης μακράς διάρκειας, δεν ανήκει στις τροφές που χρησιμοποιεί 
συνήθως ένας Έλληνας, αλλά με την ουδέτερη γεύση της σε μια έκτακτη κατάσταση μπορεί να καταναλωθεί 
εύκολα.  
Το ζητούμενα κάθε φορά είναι να βρεθεί η «χρυσή τομή» μεταξύ των αναγκών που προκύπτουν από το μέγεθος και 
την διάρκεια της έκτακτης κατάστασης και των υποχωρήσεων που είναι διατεθειμένος να κάνει ένας άνθρωπος.  
 

Εφόσον η αποθήκευση είναι η ενδεδειγμένη και τα συγκεκριμένα αποθηκευμένα 
τρόφιμα, χυμοί, snack κ.λπ. είναι αυτά που βρίσκονται στην καθημερινή διατροφή μας ή 
αντιστοιχούν σε συνήθεις τροφές που χρησιμοποιεί μια οικογένεια, αυτά μπορούν σταδιακά 

 
88 MRE (Meal Read to Eat, Γεύμα Έτοιμο για Κατανάλωση) 
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να καταναλώνονται έστω και αν δεν υπάρχει έκτακτη ανάγκη, προτείνεται δηλαδή να 
χρησιμοποιούνται και να αντικαθίστανται κυκλικά. Έτσι αποφεύγεται η αλλοίωσή τους, η 
πιθανή σπατάλη, εξοικονομούνται πόροι και διατηρείται το κυτίο επικαιροποιημένο. Ένα 
ρεαλιστικό και προσγειωμένο κυτίο βασικών προμηθειών για τα δεδομένα της Ελλάδας, δεν 
μπορεί να έχει την λογική της Alpha Strategy89, ούτε ως προσανατολισμό την πλήρη ή 
πολύμηνη αυτάρκεια στο καταφύγιο (B.O.L.). Αυτού του μεγέθους οι προετοιμασίες, χωρίς 
να είναι λανθασμένες, δεν εμπίπτουν στο στενό πλαίσιο εξέτασης των προετοιμασιών έναντι 
μιας συνηθισμένης φυσικής ή ανθρωπογενούς καταστροφής.  
 Το Κυτίο Βασικών Προμηθειών, με την ανάλογη πλήρωση σε υλικά, μπορεί εκτός 
από την κύρια κατοικία, να τοποθετηθεί στην εξοχική/δευτερεύουσα κατοικία ή σε 
προεπιλεγμένη αγροικία, που βάσει σχεδιασμού αποτελούν την B.O.L. Σε μεγάλο βαθμό, σε 
αυτές τις περιπτώσεις, η στέγη, ο στοιχειώδης ρουχισμός και εν μέρει η θέρμανση μπορούν 
να καλυφθούν χωρίς επιπλέον επεμβάσεις ή άλλες προσθήκες στο Κυτίο Βασικών 
Προμηθειών. Τα σημεία που μπορεί να τοποθετηθεί ένα Κυτίο Βασικών Προμηθειών ή η 
ανάλογη διάταξη είναι πολλά: στο στεγανό υπόγειο της οικίας μακριά από το λεβητοστάσιο, 
σε στεγασμένο χώρο στάθμευσης αυτοκινήτου (garage), σε ντουλάπα ή τροφοθήκη, σε 
σοφίτα, δώμα ή άλλο ξεχωριστό δωμάτιο/αποθήκη κ.λπ. Σε αυτούς του χώρους θα πρέπει να 
υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες αποθήκευσης, δηλαδή σταθερή θερμοκρασία, δροσερή 
ατμόσφαιρα, να αποφεύγεται η έκθεση στον ήλιο και σε υγρασία. 

Δόκιμο είναι να γίνεται συχνά επαναξιολόγηση του κυτίου, εξορθολογισμός των 
προμηθειών με αναθεώρηση των πιθανών κινδύνων και άλλων δεδομένων. Νέα στοιχεία, 
καινούριοι κίνδυνοι πρέπει να οδηγούν σε συμπληρώσεις ή αλλαγές επί του κυτίου για να 
διατηρείται αυτό πάντα αποτελεσματικό και τελικά να εκπληρώνει σε αποδεκτό επίπεδο τον 
σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκε. Παίρνοντας ως παράδειγμα την επέλαση της πανδημίας 
(Covid-19) θα μπορούσε κάποιος στο Κυτίο Βασικών Προμηθειών να κάνει κάποιες 
στοιχειώδεις συμπληρώσεις με υγειονομικό υλικό (μάσκες, γάντια, απολυμαντικά) ή να 
δημιουργήσει ένα πρόσθετο κυτίο για την υγειονομική κρίση που μαζί με τις άλλες βασικές 
προμήθειες να αποτελεί το νέο επίπεδο προετοιμασίας της οικογένειας. 
 

  
Εικόνες 4.57,58. Κυτίο Πρώτης Απόκρισης σε πανδημία και υγειονομική κρίση (κυτίο καραντίνας). 

 
89 Alpha Strategy: Η πρακτική της αποθήκευσης επιπλέον αναλώσιμων ειδών, ως αντιστάθμιση έναντι του 
πληθωρισμού, καθώς και για χρήση στο πλαίσιο ανταλλαγής και φιλανθρωπίας. The Alpha Strategy, The 
Ultimate Plan of Financial Self-Defense,  John Α. Pugsley 1981. 
 https://en.wikipedia.org/wiki/Survivalism (αρχειακό υλικό Αύγουστος 2015,  Δεκέμβριος 2020) 

http://en.wikipedia.org/wiki/John_Pugsley
https://en.wikipedia.org/wiki/Survivalism
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Εικόνες 4.59-62. Περιεχόμενο κυτίου καραντίνας. Τα περισσότερα υλικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 
αντιμετώπιση και χημικού / βιολογικού / ραδιολογικού  κινδύνου. 
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4.3 Δυναμικά Οργανωσιακά Συστήματα B.O.B.72 και εναλλακτικές προσεγγίσεις 
Το Κυτίο Βασικών Προμηθειών μπορεί να θεωρηθεί εν μέρει ως στατικό στοιχείο της 

προετοιμασίας ενός νοικοκυριού σε σχέση με το Σακίδιο Εκτάκτων Αναγκών που έχει 
διαφορετική δυναμική. Για τον λόγο αυτό ειδικά για το Β.Ο.Β.72, έχουν αναπτυχθεί διάφορα 
σκεπτικά και προσεγγίσεις, όχι μόνο σε ό,τι αφορά την λειτουργικότητά του αλλά και τον 
σχεδιασμό και την πλήρωσή του. Όλα αυτά έχουν ως στόχο το σακίδιο τελικά να είναι 
αποτελεσματικό και να εκπληρώνει ικανοποιητικά τον σκοπό για τον οποίο κατασκευάσθηκε 
ή προτιμήθηκε. Οι επιλογές που έχει κάποιος σε ό,τι αφορά την προμήθεια ενός Σακιδίου 
Εκτάκτων Αναγκών είναι : 
1. Να το αγοράσει με έτοιμο περιεχόμενο χωρίς να παρέμβει στην αρχική σύνθεσή του. 
2. Να το αγοράσει προσυμπληρωμένο και με αφορμή διάφορα ερεθίσματα να επεξεργαστεί 

το περιεχόμενό του, να αναθεωρήσει πτυχές του, να καλύψει τις πιθανές ελλείψεις, 
εξατομικεύοντας και βελτιώνοντάς το. 

3. Να το αγοράσει κενό και σταδιακά να το κτίσει/συμπληρώσει μόνος του από την αρχή. 
Κάθε επιλογή έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, τα οποία αντίστοιχα είναι: 
1. Πλεονεκτήματα: Εξοικονόμηση χρόνου, μείωση άγχους και περιορισμός της πιθανότητας 

να ξεχάσει κάποιος με μικρή εμπειρία στο αντικείμενο κάτι σημαντικό και κρίσιμο εκτός 
του σακιδίου. Οι κατασκευαστές συνήθως ακολουθούν συγκεκριμένο πρωτόκολλο που 
καλύπτει τις βασικές ανάγκες ενός πολίτη. Ο σχεδιασμός τους γενικότερα ικανοποιεί 
επαρκώς τον μέσο αγοραστή για συνήθεις κινδύνους. 
Μειονεκτήματα: Ο κατασκευαστής δεν έχει λάβει υπόψη τις προσωπικές ανάγκες του 
αγοραστή ούτε τις ειδικές συνθήκες της περιοχής που ζει. Συνήθως έχουν δημιουργηθεί 
στις ΗΠΑ και έχουν διαφορετικά μετρικά συστήματα και προδιαγραφές, επιπλέον δε, οι 
οδηγίες είναι μόνο στα αγγλικά. Τα υλικά και kit που περιέχουν είναι αμφιβόλου 
ποιότητας. Θεωρούνται ακριβές επιλογές (έχουν υψηλές τιμές σε σχέση με αυτό που 
προσφέρουν) ενώ έχουν ομοιομορφία στο μέγεθος και μικρές δυνατότητες προσαρμογής 
σε διαφορετικούς σωματότυπους. Τα περιεχόμενα έτοιμα φαγητά δεν ανταποκρίνονται 
κατ' ανάγκη στις γευστικές και διατροφικές συνήθειες του αγοραστή. Κάποιοι αγοραστές 
το βλέπουν σαν μια λύση ανάγκης με τελικό αποτέλεσμα αφού το αγοράσουν, να το 
ξεχάσουν κάπου σε μια αποθήκη χωρίς να έχουν εξοικειωθεί με την χρήση του και χωρίς 
να γνωρίζουν επαρκώς τα στοιχεία από τα οποία αποτελείται. 

2. Πλεονεκτήματα: Μετά από προσεκτική έρευνα μπορεί να γίνει η αγορά ενός 
προσυμπληρωμένου Β.Ο.Β.72 αρκετά κοντά στις ατομικές ανάγκες κάποιου και να 
χρειάζεται μικρές μόνο παρεμβάσεις ή προσθήκες. Μπορεί να γίνεται ευκολότερα και 
συχνότερα αναθεώρηση και επικαιροποίηση του περιεχομένου σε σχέση με ένα έτοιμο 
Β.Ο.Β. 
Μειονεκτήματα: Χρειάζεται χρόνος για να ελεγχθεί και να εξακριβωθεί η ποιότητα των 
υπαρχόντων υλικών και kit. Αν δεν είναι πρακτικά ή δεν ικανοποιούν ποιοτικά θα πρέπει 
να προχωρήσει κάποιος στην αντικατάστασή τους με επιπλέον κόστος. Επιπλέον κόστος 
θα χρειαστεί και για την εξατομίκευση του σακιδίου, με την συμπλήρωση επιπλέον 
αντικείμενων ή άλλων υλικών που δεν περιέχονται και οι τοπικές συνθήκες επιβάλλουν να 
περιλαμβάνονται στη σύνθεση του σακιδίου. Επίσης, μπορεί να διαπιστωθεί ότι 
περιέχονται διπλά, περιττά ή άχρηστα υλικά για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων 
κινδύνων που βρίσκονται σε άλλη γεωγραφική περιοχή, που δεν προσομοιάζει με αυτή 
του τόπου κατοικίας μας, έτσι θα πρέπει να απομακρυνθούν ενώ έχουν προπληρωθεί. 

3. Πλεονεκτήματα: Ο χρήστης έχει τον πλήρη έλεγχο της ποιότητας και των προδιαγραφών 
τόσο του σακιδίου όσο και του περιεχομένου. Πραγματοποιείται η αγορά μόνο των 
πραγματικά επιθυμητών και ουσιωδών αντικειμένων, κρατώντας το συνολικό κόστος 
χαμηλά. Υπάρχει η ελευθερία συχνών αναθεωρήσεων και εξάλειψης αυτών που θα 
κριθούν ως μη απαραίτητα αντικείμενα με κέρδος σε όγκο και βάρος. Η επιλογή γίνεται 
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σταδιακά από διαφορετικές πηγές, επιλέγοντας ποιοτικά kit ή αναλώσιμα και γενικά αυτά 
που ανταποκρίνονται στις προσωπικές προτιμήσεις του χρήστη. Δεν χρειάζεται η 
καταβολή του συνολικού κόστους αγοράς του Β.Ο.Β.72 άπαξ, αλλά αυτό γίνεται 
σταδιακά. Το τελικό αποτέλεσμα θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του χρήστη που θα 
αποκομίσει από αυτό τα βέλτιστα αποτελέσματα την κρίσιμη στιγμή, καθώς θα είναι 
γνώστης και επαρκώς εξοικειωμένος με τη χρήση και το περιεχόμενο του σακιδίου. 
Μειονεκτήματα: Χρειάζεται χρόνος για το σταδιακό κτίσιμο του σακιδίου, εκπαίδευση 
πάνω σε αυτό και παρακολούθηση των εξελίξεων για βελτίωσή του, ενώ κάποιοι πιθανόν 
να μην διαθέτουν εξειδικευμένες και τεχνικές γνώσεις σχετικά με τα προς πλήρωση υλικά 
του Β.Ο.Β.72. Επίσης, για να πληρωθεί ανάλογα το σακίδιο χρειάζεται αντικειμενικότητα 
με συνδυαστική αντίληψη των ενδεχόμενων κινδύνων και των πιθανών καταστροφών, 
αυτογνωσία σε ό,τι αφορά τις πραγματικές προσωπικές ανάγκες και δυνατότητες, καθώς 
και κατανόηση του περιβάλλοντος και των συνθηκών της περιοχής που ζει κάποιος. 

   
Εικόνες 4.63,64. Σε γνωστές διεθνείς πλατφόρμες διαδικτυακών αγορών πωλούνται έτοιμα Β.Ο.Β.72.. 

 
Όπως έχει ήδη τονιστεί, καθένας οφείλει να έχει εντοπίσει το ασφαλές σημείο που 

σχεδιάζει να μεταβεί με το Β.Ο.Β.72 στην περίπτωση μιας καταστροφής, την ή τις πιθανές 
διαδρομές και τον τρόπο μετακίνησης προς αυτό το σημείο, να έχει εκτιμήσει τον χρόνο που 
θα κάνει, αλλά και να έχει εναλλακτικά σχέδια (plan B) σε περίπτωση που τα πράγματα δεν 
εξελιχθούν σύμφωνα με το αρχικό σχεδιασμό. Σε περίπτωση που δεν έχει εντοπισθεί και 
επιλεγεί συγκεκριμένη Β.Ο.L. ή οι τοπικές αρχές αδυνατούν να καθοδηγήσουν τον 
πληττόμενο πληθυσμό, ως B.O.L. μπορεί να χρησιμοποιηθεί η οικία ενός φίλου ή συγγενή, 
ένα υπαίθριο camping, ένας κοινόχρηστος ή κοινωφελής χώρος (στεγασμένος ή όχι) ή και το 
Ι.Χ. αυτοκίνητο. Ο ορθολογικός σχεδιασμός ενός προσωπικού σακιδίου έχει την δυνατότητα 
να καλύψει επαρκώς την αυτόνομη διαβίωση και διαμονή ενός ατόμου για 72 ώρες σε όλες 
αυτές τις περιπτώσεις. Εφόσον κάποιος έχει την κατάλληλη εμπειρία και αποφασίσει να 
προχωρήσει στη δημιουργία εξαρχής ενός προσωπικού Β.Ο.Β.72, μπορεί να τοποθετήσει 
κατάλληλα τα υλικά, τα εργαλεία, τα τρόφιμα, τα kit κ.λπ. εντός το σακιδίου που έχει 
επιλέξει, σύμφωνα και με τα όσα έχουν αναφερθεί έως τώρα. 

Εκτός όμως από την παραπάνω απλή και συνήθη προσέγγιση, αν κάποιος θέλει να 
προχωρήσει περαιτέρω και να εμβαθύνει στον τρόπο που είναι δομημένο ένα Β.Ο.Β.72, 
αφενός θα διαπιστώσει ότι αυτό δεν μπορεί να τυποποιηθεί, αφετέρου θα διακρίνει ότι η 
οργάνωση του εξοπλισμού, των παρελκόμενων και των εφοδίων είναι περίπλοκη. Η 
πολυπλοκότητα μάλιστα γιγαντώνεται όταν διερευνώνται οι βέλτιστοι τρόποι σχεδιασμού και 
λειτουργίας του Σακιδίου Εκτάκτων Αναγκών και, σταδιακά, όσο ενσωματώνονται νέα 
σενάρια, τόσο εμπλέκονται περισσότερα ενδεχόμενα και παράμετροι. Η εξατομίκευση του 
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σχεδιασμού, η εσωτερική δόμηση, και εν γένει η λειτουργία του είναι ουσιαστικές 
παράμετροι που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Γίνεται, λοιπόν, φανερό ότι ένα σύγχρονο 
Β.Ο.Β.72 πρέπει να έχει δυναμικά και εξελισσόμενα δομικά στοιχεία, ενώ όταν υπεισέρχεται 
και ο παράγοντας άνθρωπος (προσωπικές ιδιαιτερότητες, πολιτισμικά χαρακτηριστικά κ.λπ.), 
συχνά χρειάζεται να γίνει περίτεχνο και πολυμορφικό. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές 
προσεγγίσεις και τρόποι σκέψης που κατευθύνουν σε καινοτόμα στοχαστικά μοντέλα 
συστημάτων Β.Ο.Β.72. Κάποια από αυτά τα σύνθετα και δυναμικά συστήματα, που 
αποτελούν ευφυείς επιλογές και εναλλακτικούς τρόπους σχεδιασμού ενός πολυσύνθετου και 
χρηστικού σακιδίου, είναι: 

4.3.1 Σπονδυλωτό Σύστημα90 
Πρόκειται για ένα πολυεπίπεδο σύστημα που λειτουργεί αθροιστικά σε ό,τι αφορά τα υλικά 
και τα επιμέρους kit. Ως σπόνδυλοι τα επίπεδα προετοιμασίας, εφαρμόζουν το ένα πάνω στο 
άλλο. Λογική συνέχεια και διεύρυνση του κατώτερου επιπέδου είναι το αμέσως ανώτερο 
επίπεδο. Τα κατώτερα είναι το αντέρεισμα των πιο πάνω επιπέδων. Τα ανώτερα επίπεδα 
αποτελούν περαιτέρω βελτίωση και επαύξηση του κατώτερου επιπέδου. Κάθε επίπεδο 
μικρής ή μεγάλης συλλογής αντικειμένων βασίζεται, στηρίζεται και επεκτείνεται πάνω στην 
προηγούμενη συλλογή. Όλα μαζί τα επίπεδα συνθέτουν ένα πλήρες σακίδιο που μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί σε πλείστες προκλήσεις. 

 
Εικόνες 4.65-67. Μικρότερα σακίδια που μπορούν να αποτελέσουν βοηθητικές συλλογές ή συμπληρωματικά kit το 
ένα του άλλου. Όλα μαζί προσαρμόζονται πάνω σε ένα μεγαλύτερο. Αυτό αποτελεί μια συνήθη πρακτική για την 
αθροιστική σύνθεση E.D.C., G.H.B., B.O.B72 κ.λπ. Πολλά σακίδια που χρησιμοποιούνται ως Σακίδια Εκτάκτων 
Αναγκών φέρουν το σύστημα μεταφοράς ελαφρού φορτίου και εξοπλισμού MOLLE-PALS. Η αρθρωτότητα αυτού 
του συστήματος, που φέρει μικρά και μεγάλα σακίδια, προέρχεται από τη χρήση εξοπλισμού πλέγματος και δίνει τη 
δυνατότητα προσάρτησης διαφόρων συμβατών θηκών και συμπληρωματικών εξαρτημάτων. Η προσαρμογή/πλέξη 
των ιμάντων στο σταθερό πλέγμα χαρίζει σταθερότητα, πολυλειτουργικότητα και προσαρμοστικότητα. 
 
✓ Α΄ Επίπεδο: Ένα E.D.C. kit (π.χ. κλειδιά, κινητό τηλέφωνο, φορτιστής, πιστωτικές 

κάρτες, χρήματα, Δ.Α.Τ. χαρτομάντιλα, πολυεργαλείο, αναπτήρας, πιθανόν κάποιο 
φάρμακο για χρόνια πάσχοντα κ.λπ.) 

✓ B1΄ Επίπεδο: Ένα kit επιβίωσης με βασικά υλικά (π.χ. μια σφυρίχτρα, μια ισοθερμική 
αλουμινοκουβέρτα, υγειονομικά υλικά για ένα μικροτραυματισμό, ένα φακό, poncho, 
κ.λ.π.) 

✓ Β2΄ Επίπεδο: Επιπλέον υλικά για τη δημιουργία ημερήσιου kit ή μικρού σακιδίου 12-24 
ωρών (άνευ διανυκτέρευσης) που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως Β.Ο.Β. αυτοκινήτου 
/ταξιδιού ή ως G.H.B./εργασίας (π.χ. σκούφο ή καπέλο, κάλτσες, αδιάβροχο, 
μικρογεύμα, νερό, πλήρη υγειονομική συλλογή  Α΄ Βοηθειών, επένδυση poncho κ.λπ.) 

 
90 Σπονδυλωτό σύστημα ΒΟΒ (Fugazigr.com, greekpreparedness. blogspot.com) αρχειακό υλικό Αύγουστος 
2015. 



Το “B.O.B.72” στην Ελλάδα 
Το Σακίδιο Εκτάκτων Αναγκών / Κυτίο Βασικών Προμηθειών 

στις Φυσικές και Ανθρωπογενείς Καταστροφές 

Δεκέμβριος 2021 Σελίδα 111 

✓ Γ΄ Επίπεδο: Επιπλέον υλικά ή kit για την δημιουργία ενός πλήρους σακιδίου 72 ωρών 
(π.χ. υπόστρωμα και υπνόσακος, τέντα, εποχικά ρούχα, φαγητό, νερό, χάρτης, εφεδρικές 
μπαταρίες, αρτάνη, χημικό φως κ.λπ.) 

✓ Δ΄ Επίπεδο: Επιπλέον υλικά ή kit για τη δημιουργία υποστηρικτικού σακιδίου με εφόδια 
ή εξειδικευμένε υλικά. (GPS, ασύρματος και παρελκόμενα αυτού, μικρό πριόνι, rescue 
bivi “bivvy” bag91, πυρσός ή συσκευή εντοπισμού έκτακτης ανάγκης, φίλτρο νερού, 
κ.λπ.). 

Βασικά χαρακτηριστικά του συστήματος αυτού είναι: i) δεν υπάρχει αλληλοεπικάλυψη 
υλικών ή kit μεταξύ των επιπέδων ii) ο παράγοντας χρόνος δεν είναι το κυρίαρχο στοιχείο 
στην επιλογή των αναλώσιμων και αντικειμένων που θα απαρτίζουν τα διαφορετικά επίπεδα 
iii) πρωτεύοντα ρόλο παίζουν τα ίδια τα kit, τα παρελκόμενα, τα αναλώσιμα υλικά και λοιπά 
αγαθά που απαρτίζουν τα διαφορετικά επίπεδα iv) αν απουσιάσει ή αφαιρεθεί ένα κατώτερο 
επίπεδο, το τελικό σύστημα προετοιμασίας όχι απλά δεν θα είναι πλήρες, αλλά το 
οικοδόμημα γίνεται σαθρό και πιθανόν να καταρρεύσει την κρίσιμη στιγμή v) το σύστημα, 
δεν καθορίζει δεσμευτικά αν το σακίδιο του ανώτερου επιπέδου, εσωκλείει την συλλογή ή το 
σακίδιο του κατώτερου επιπέδου, αν στην πράξη δηλαδή έχουμε πολλά διαφορετικά σακίδια 
και συλλογές την μια μέσα στην άλλη. 
 

 
Εικόνες 4.68,69. Τα μικρότερα σακίδια έχουν επιπλέον την δυνατότητα να προσαρμοστούν μεταξύ τους και να 
μεταφερθούν ως  χειραποσκευή, να δεθούν γύρω από την μέση ή να αναρτηθούν στον ώμο. 

 
91 bivi (bivvy) bag: Κάλυμμα υπνόσακου ειδικών προδιαγραφών που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και αυτόνομα 
σαν κατάλυμα ανάγκης. Συνήθως είναι σε έντονα χρώματα για να βοηθά στον εντοπισμό από διασωστικές 
ομάδες. 
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Εικόνες 4.70,71. Τα μικρότερα σακίδια μπορούν να αποτελέσουν ανεξάρτητες μονάδες ενός σακιδίου 24h, 
αυτόνομα kit ή αυτοτελή-αποσπώμενη συλλογή Α΄ Βοηθειών. Οι συνδυασμοί και οι εφαρμογές είναι πολλές και 
επαφίεται στον χρήστη να καθορίσει τη βέλτιστη λύση για τα δικά του δεδομένα. 

 
Εικόνες 4.71-74. Σακίδια μηρού. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως θήκες για μια συλλογή E.D.C., ως αυτοτελή 
μικρά ημερήσια σακίδια ή συμπληρωματικά σε άλλα συστήματα. 
 

  

   
 
Εικόνες 4.75-79. Σακίδια μέσης και ώμου. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν E.D.C., συμπληρωματικά σε άλλα 
συστήματα ή ως συνεπτυγμένα ημερήσια σακίδια. 
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4.3.2 Αρθρωτό Σύστημα (οργάνωση σε μονάδες) – modular / modules92 
Το σύστημα αυτό δεν εστιάζει τόσο στην εσωτερική διαρρύθμιση του σακιδίου όσο στην 
οργάνωση σε ενότητες και μοναδιαίες συλλογές υλικών (kit), που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν ξεχωριστά ή και συμπληρωματικά η μία της άλλης. Διαφέρει από το 
Σπονδυλωτό Σύστημα καθώς η κάθε Μονάδα δεν στηρίζεται αποκλειστικά στην 
προηγούμενη και πιο κάτω ούτε συνδέεται μοναδικά με την πιο πάνω. Κάθε Μονάδα μπορεί 
να εφαρμόσει σε μία, δύο ή και περισσότερες Μονάδες και να δημιουργήσει μια σύνθετη 
διάταξη. Κάθε απλή ή σύνθετη διάταξη μπορεί με την προσθήκη ή αφαίρεση κάποιας 
Μονάδας να επεκταθεί ή να συμπτυχθεί αντίστοιχα. Επίσης οργανώνει τα αντικείμενα ανά 
περιπτώσεις ή γεγονότα (π.χ. εκκένωση οικίας λόγω φωτιάς στο παρακείμενο αλσύλλιο) και 
όχι σε ομοειδείς συλλογές λειτουργίας (π.χ. φαγητό/μαγείρεμα, φωτισμός/φωτιά, 
μεταφορά/καθαρισμός νερού). 

  
Εικόνες 4.80-83. Σακίδια 72ωρών. Τα μικρότερα πλαϊνά σακίδια/θήκες έχουν προσαρμοσθεί στέρεα στο κύριο 
σακίδιο και όλα έχουν πληρωθεί με τα ανάλογα υλικά και αντικείμενα για να αποτελέσουν ένα πλήρες Β.Ο.Β.72. 
Για τα πλαϊνά σακίδια/θήκες υπάρχει η δυνατότητα της προσωρινής απομάκρυνσης, της μόνιμης αφαίρεσης ή της 
τοποθέτησης σε άλλο σακίδιο. 
 
✓ Μονάδα 1: kit E.D.C. Συλλογή υλικών με τα συνήθη και καθημερινά χρησιμοποιούμενα 

αντικείμενα και επιπλέον κάποια που εκτιμούμε ότι μπορεί να μας φανούν χρήσιμα σε 
μια ακανθώδη περίσταση (π.χ. ένας μικρός φακός ή σφραγισμένη μάσκα και γάντια 
νιτριλίου μιας χρήσης για υγειονομική χρήση). 

✓ Μονάδα 2: kit Ταξιδίου/Μετακίνησης. Αυτή η μονάδα θα μπορούσε να περιέχει 
φορτιστή USB και PowerBank, κάποιο ρόφημα, νερό και μικρογεύμα, υγρά μαντηλάκια 
και χαρτομάντιλα, επιπλέον σφραγισμένη μάσκα και γάντια νιτριλίου μιας χρήσης μικρή 
υγειονομική συλλογή κ.λπ. Προσομοιάζει με μια G.H.B. ή Β.Ο.Β. αυτοκινήτου, με 
μικρότερο όγκο και πιο περιορισμένη σε υλικά. 

✓ Μονάδα 3: kit 72ωρών. Ενδεικτικά αυτή αποτελείται από έτοιμες τροφές που δεν 
χρειάζονται μαγείρεμα, βασικά υλικά Α΄ Βοηθειών, φακό κεφαλής, μικροεργαλεία, 
αδιάβροχο, εσώρουχα, σακούλες κ.λπ. Δηλαδή τα βασικά στοιχεία μιας B.O.B.72 σε 
μορφή kit. 

✓ Μονάδα 4: Υλικά Βουνού/Υπαίθριας διαβίωσης. Περιλαμβάνει αυτόνομο kit βουνού και 
αντικείμενα όπως χάρτες, χημικό φως, σκηνή ή poncho, kit στόφας με ταμπλέτες 
καυσίμου, κάποια εργαλεία, Paracord 55093, ρούχα, υπνόσακο κ.λπ.  

 
92 http://greekpreparedness.blogspot.com/2020/01/o-greek-preparedness.html (Ιανουάριος 2020) 
https://greekpreparedness.blogspot.com/2020/02/greek-preparedness.html (Φεβρουάριος 2020) 
Τροποποιημένα και προσαρμοσμένα 
93 Το Paracord 550 είναι ένα ανθεκτικό σχοινί αρτάνη (ο τύπος ΙΙΙ έχει αντοχή, έως και 249 kg - 550 lb), με 
ευρεία ποικιλία χρήσεων και διαφορετικές διαμέτρους. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Parachute_cord (Ιανουάριος 2021) 

http://greekpreparedness.blogspot.com/2020/01/o-greek-preparedness.html
https://greekpreparedness.blogspot.com/2020/02/greek-preparedness.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Parachute_cord
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✓ Μονάδα 5: Επιπλέον εφόδια (υλικά προσωπικής ασφάλειας, ανταλλακτικά 
επισκευαστικά υλικά και εργαλεία, φωτοβολταϊκό panel USB, γάντια, Sol Escape 
Bivvy94 κ.λπ.)  

Επικουρικά σε αυτές τις Μονάδες μπορούν να δημιουργηθούν και άλλες συλλογές (επιπλέον 
τρόφιμα, kit ραδιοεπικοινωνιών, είδη υγιεινής κ.λπ.). 
Κύρια γνωρίσματα αυτού του συστήματος είναι ότι επιτρέπει τροποποιήσεις, έχει ευελιξία 
και αυξάνει τις δικλίδες ασφαλείας μέσω της εξατομίκευσης. Η χρήση της/των Μονάδας/ων 
γίνεται ανάλογα με το συμβάν και δεν είναι υποχρεωτική η αξιοποίηση όλου του εξοπλισμού.  
Εκτός όμως αυτών θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η προσαρμοστικότητα που πρεσβεύει 
αυτό το σύστημα, απαιτεί εμπειρία από τον χρήστη, ενώ πιθανόν να υπάρχει μικρή 
επικάλυψη υλικών ή τα υλικά κάποιων χρήσεων να είναι διαμερισμένα. Εξακολουθεί όμως 
να καλύπτει τις βασικές πτυχές που ζητά κάποιος (εξοπλισμός, φυγή, διαβίωση) από ένα 
τέτοιο σύστημα.  

 
Εικόνα 4.84..  Σύνθεση που αποτελείται από Β.Ο.Β.72, G.H.B. και E.D.C. Όλα μαζί έχουν προσαρμοσθεί σε ένα 
μεγαλύτερο σακίδιο και αποτελούν το I.N.C.H.Β. 
Εικόνα 4.85. G.H.B. (20 λίτρων). Στο κάτω μέρος του σακιδίου έχει προσαρμοσθεί μικρό σακίδιο με kit και υλικά 
24h, με έμφαση στις Α΄ Βοήθειες, ενώ πιο πάνω έχει τοποθετηθεί αφαιρούμενη συλλογή με εργαλεία και 
παρελκόμενα για καθημερινή χρήση στον χώρο εργασίας ενός τεχνίτη. Όλο μαζί έχει χρήση τόσο σε έκτακτες 
περιπτώσεις όσο και καθημερινά στον χώρο εργασίας. 
 

4.3.3 Σύστημα τριών λειτουργικών σταδίων εξοπλισμού (αρχή των τριών γραμμών)95. 
Έχει στρατιωτική προέλευση και βασίζεται στην αρχή των 3 (ή κατά άλλους 4) γραμμών 
εξοπλισμού ενός στελέχους ειδικών επιχειρήσεων, έχει διάφορες παραλλαγές, αλλά μπορεί 
να υιοθετηθεί και από τον πολιτικό τομέα. Για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας έγινε η 
ανάλογη προσαρμογή. 
✓ Λειτουργικός εξοπλισμός σταδίου 3. Ο εξοπλισμός του 3ου σταδίου αποτελείται από το 

Ημερήσιο Σακίδιο (3α) και το Μεγάλο Σακίδιο (3β). Αυτά τα δύο μαζί αποτελούν και 

 
94 Sol Escape Bivvy: Καταφύγιο/υπνόσακος έκτακτης ανάγκης. 
https://www.surviveoutdoorslonger.com/survive-outdoors-longer-escape-bivvy.html (Ιανουάριος 2021) 
95 http://www.youtube.com/watch?v=id5Dy7v0OAY (Ιανουάριος 2021) 
http://www.youtube.com/watch?v=-S6432GNvsI (Ιανουάριος 2021) 
https://www.youtube.com/watch?v=UHunIIm6WP8 (Ιανουάριος 2021) 
https://www.youtube.com/watch?v=faVtNZVZowE (Ιανουάριος 2021) 

https://www.surviveoutdoorslonger.com/survive-outdoors-longer-escape-bivvy.html
http://www.youtube.com/watch?v=id5Dy7v0OAY
http://www.youtube.com/watch?v=-S6432GNvsI
https://www.youtube.com/watch?v=UHunIIm6WP8
https://www.youtube.com/watch?v=faVtNZVZowE
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αντιστοιχούν στο Σακίδιο Εκτάκτων Αναγκών. Υπάρχει και η άποψη96 ότι αυτά τα δύο 
στάδια πρέπει να είναι διακριτά μεταξύ τους. Σε αυτή την περίπτωση  τα στάδια/επίπεδα 
εξοπλισμού γίνονται 4 και έχουμε την αρχή των τεσσάρων γραμμών.  
 Λειτουργικός εξοπλισμός σταδίου 3β : To Μεγάλο Σακίδιο (Big Back-Pack) θα 
μπορούσε να περιέχει υπνόσακο, υπόστρωμα, φαγητό, ρούχα, γάντια, σκηνή ή μουσαμά 
για χρήση σαν στέγαστρο ή τέντα, αιώρα, σκοινί, ασκό μεταφοράς νερού, σακούλα 
σκουπιδιών σε έντονο χρώμα πορτοκαλί (χρήση και για σηματοδότηση), σύστημα 
μαγειρέματος και το σχετικό καύσιμο. Γενικά περιλαμβάνει όλα τα υποστηρικτικά υλικά 
και αναγκαία παρελκόμενα για τη διαβίωση κάποιου. 
 Λειτουργικός εξοπλισμός σταδίου 3α : Το Ημερήσιο Σακίδιο (Day Back-Pack) είναι 
περίπου 20 lt και περιέχει όλα τα απαραίτητα για την ομαλή 24ωρη διαβίωση ενός ατόμου 
(μικρό kit Α΄ Βοηθειών, snack, νερό, ρόφημα, φαγητό που δεν θέλει ιδιαίτερη 
προετοιμασία, poncho, μπαταρίες, power-bank, υγρά μαντηλάκια, μικρό ισοθερμικό 
σάκο κ.λπ.). Συνήθως δένει πάνω στο Μεγάλο Σακίδιο ή βρίσκεται μέσα σε αυτό και 
μπορεί εύκολα να αποσυνδεθεί ή να αποσπασθεί. 

✓ Λειτουργικός εξοπλισμός σταδίου 2: Πρόκειται για αναρτημένο εξοπλισμό ή υλικά που 
έχει κατάλληλα προσαρμόσει ή προσδέσει ένα άτομο πάνω του, ή πάνω στο ημερήσιο 
σακίδιο, όπως είναι ένα πλήρες φαρμακείο, χρήσιμα εργαλεία επιβίωσης, σύστημα 
επικοινωνίας με τα ανάλογα αναλώσιμα κ.λπ. Αντιστοιχεί στον λεγόμενο φόρτο μάχης 
ενός στρατιώτη και σε εξαρτήσεις διαφόρων τύπων (Stridsväst m/2000, Arktis, ΕΤΑ). 

✓ Λειτουργικός εξοπλισμός σταδίου 1: Αφορά υλικά και εξοπλισμό που μπορεί κάποιος να 
έχει πάνω του, σε τσέπες, σε κάποια θήκη στη ζώνη του (όχι E.D.C.) κ.λπ. όπως χάρτη, 
πυξίδα, gps, μικροεργαλεία, poncho, σκούφο ή καπέλο, snack, νερό, σφυρίχτρα, φακό 
κεφαλής κ.λπ. Υλικά ή kit που είναι απαραίτητα για την επιβίωση κάποιου και θα πρέπει 
να βρίσκονται πάντοτε πάνω του. Αποτελούν την τελευταία «γραμμή άμυνας». 

Η προσέγγιση και το σκεπτικό αυτού του συστήματος είναι η με κάθε τρόπο άφιξη ενός 
ανθρώπου στο προεπιλεγμένο καταφύγιο ή στην ασφαλή τοποθεσία. Τελικός στόχος, 
«αποστολή», είναι να φτάσει κάποιος σύντομα και ακέραιος στην B.O.L. Για το σκοπό αυτό 
μπορεί να κάνει χρήση των τριών σταδίων εξοπλισμού και να έχει τρεις γραμμές 
υποστήριξης. Η παρουσίαση των σταδίων του λειτουργικού εξοπλισμού φαινομενικά είναι 
αντίστροφη. Αυτή όμως η ανάπτυξη γίνεται, γιατί έχει σχέση με το φόρτο του εξοπλισμού 
του κάθε σταδίου και την ενδεχόμενη απαλλαγή από αυτό το βάρος του εκάστοτε χρήστη.  
Αν οι περιστάσεις δεν είναι ευνοϊκές, κατά την πορεία του, κάποιος μπορεί να εγκαταλείψει 
εξοπλισμό και να βασιστεί στην επόμενη γραμμή υποστήριξης. Αρχικά μπορεί να αφήσει τον 
βαρύτερο εξοπλισμό (3β) και να στηριχθεί στο 3α, 2, 1 στάδιο εξοπλισμού. Εφόσον οι 
συνθήκες γίνουν δυσμενέστερες μπορεί να εγκαταλείψει και άλλο λειτουργικό εξοπλισμό 
(δηλαδή τον 3α) και να βασισθεί στο ελαφρύτερο στάδιο εξοπλισμού 2, 1, κ.ο.κ. Δόκιμο είναι 
να γίνεται χρήση των υλικών και προμηθειών των μεγάλων σταδίων (γραμμών) και μετά 
αυτών των μικρών σταδίων. Δηλαδή πρώτα θα καταναλωθεί το νερό του 3ου σταδίου, σε ένα 
ασκό πλάτης και μετά το νερό του 2ου σταδίου που βρίσκεται σε ένα παγούρι αναρτημένο σε 
ζωστήρα στην μέση. Πολλοί θεωρούν έναν ενισχυμένο και συγκεκριμένων προδιαγραφών 
ζωστήρα ως την βάση πάνω στον οποίο πρέπει να στηρίζεται και να κτίζεται αυτό το 
σύστημα. 
Αυτό το σύστημα, δεν δίνει έμφαση στη συνολική διατήρηση του εξοπλισμού, των kit και 
παρελκόμενων των σταδίων αλλά στον σκοπό, στην πρόθεση ενός ατόμου να φτάσει στην 

 
96 http://greekpreparedness.blogspot.com/2020/08/blog-post.html (Αύγουστος 2020) 
https://www.proelasi.com/%CF%86%CF%8C%CF%81%CF%84%CE%BF%CF%82-
%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-
%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B5%CE%BD%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-
%CF%83%CF%87%CE%BF/ (Αύγουστος 2020) 

http://greekpreparedness.blogspot.com/2020/08/blog-post.html
https://www.proelasi.com/%CF%86%CF%8C%CF%81%CF%84%CE%BF%CF%82-%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B5%CE%BD%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%83%CF%87%CE%BF/
https://www.proelasi.com/%CF%86%CF%8C%CF%81%CF%84%CE%BF%CF%82-%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B5%CE%BD%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%83%CF%87%CE%BF/
https://www.proelasi.com/%CF%86%CF%8C%CF%81%CF%84%CE%BF%CF%82-%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B5%CE%BD%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%83%CF%87%CE%BF/
https://www.proelasi.com/%CF%86%CF%8C%CF%81%CF%84%CE%BF%CF%82-%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B5%CE%BD%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%83%CF%87%CE%BF/
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B.O.L. Ο εξοπλισμός θεωρείται αναλώσιμος και προοδευτικά μπορεί κάποιος να 
απαγκιστρωθεί από αυτόν. Επίσης δεν απορρίπτει ούτε επιβάλλει την επικάλυψη υλικών και 
kit μεταξύ των διαφορετικών σταδίων. Επιπλέον, βασίζεται στο ότι η B.O.L. είναι επαρκώς 
εξοπλισμένη και δεν επικεντρώνεται στη χρονική περίοδο μετά την άφιξη στην B.O.L., ενώ 
προϋποθέτει κάποιο χρόνο προετοιμασίας μετά την απόφαση ή ανακοίνωση για την 
εκκένωση. Εφόσον βέβαια ο χρήστης φτάσει ασφαλής, με τον εξοπλισμό και των τριών 
σταδίων πλήρη και λειτουργικό μπορεί να τον τοποθετήσει στην ασφαλή B.O.L. και να έχει 
πρόσβαση σε όλα τα στάδια εξοπλισμού ή σε τμήμα αυτών. 
Εκτίμηση του γράφοντα αποτελεί ότι το σύστημα αυτό δεν είναι εφαρμόσιμο από πολίτες σε 
μια μεσαίου μεγέθους καταστροφή, ούτε μπορεί να έχει ευρεία ισχύ στην Ελλάδα, αν 
λάβουμε υπόψη στοιχεία όπως τα υφιστάμενα χωρικά δεδομένα και τη συνήθη χρονική 
απόκριση των μονάδων επέμβασης σε ένα καταστροφικό συμβάν. Αφορά κυρίως μεγάλες 
και ταχέως εξελισσόμενες καταστροφές, με ευρείας κλίμακας μετακινήσεις του πληττόμενου 
πληθυσμού ή την πλήρη απορρύθμιση του κρατικού μηχανισμού και ταυτόχρονα το πολύ 
καλό επίπεδο προσωπικής οργάνωσης και προετοιμασίας. Θα μπορούσε όμως να αποτελέσει 
αφορμή για συζήτηση και εφαρμογή σε υπηρεσιακά στελέχη ή άλλο πολιτικό προσωπικό 
άμεσης επέμβασης (Πυροσβεστική, Εθελοντικές Διασωστικές Ομάδες κ.λπ.) 

 
Εικόνες 4.86-88. Τα σύνθετα συστήματα ανάρτησης σακιδίων πολλές φορές είναι δύσχρηστα για έναν μη 
εξοικειωμένο χρήστη 
 

    
Εικόνα 4.89. Λειτουργικός εξοπλισμός σταδίου 3β, 3α, 2 στο μεγαλύτερο σακίδιο είναι εγκιβωτισμένο στο αμέσως 
μικρότερο, δηλαδή  το  μικρότερο σακίδιο βρίσκεται εντός του αμέσως μεγαλύτερου. 
Εικόνα 4.90. Λειτουργικός εξοπλισμός σταδίου 3β, 3α το μικρότερο σακίδιο προσαρμόζεται με φερμουάρ στο 
μεγαλύτερο. 
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4.3.4 Κλιμακωτό σύστημα 
Είναι ένα σύστημα που βασίζεται στην δημιουργία και διατήρηση ανεξάρτητων μεταξύ τους 
σακιδίων διακριτών χρήσεων. Προϋποθέτει την ύπαρξη τριών τουλάχιστον διαφορετικών 
σακιδίων. 
✓ Σακίδιο (α): ημερήσιο/24h, που μπορεί να εξειδικευτεί και σε B.O.B. αυτοκινήτου, 

B.O.B. εργασίας, ή G.H.B.,  
✓ Σακίδιο (β): τριών ημερών/72h, (Β.Ο.Β.72),  
✓ Σακίδιο (γ): επιπλέον σακίδιο/72+h, δηλαδή το I.N.C.H.Β. προσαρμοσμένο στις τοπικές 

συνθήκες και ατομικές ανάγκες του χρήστη. Κάποιοι εργαζόμενοι σε επαγγέλματα 
αιχμής (Πυροσβέστες, στελέχη Πολιτικής Προστασίας, Διασώστες κ.λπ.)  αναφέρονται 
στο σακίδιο της (γ) περίπτωσης ως επιχειρησιακό ή το χαρακτηρίζουν ως σακίδιο 
αποστολών. 

 
Εικόνα 4.91. Σακίδιο Εκτάκτων Αναγκών με διακριτά χωρίσματα και δυνατότητα προσαρμογής επιπλέον θηκών. 
Εικόνα 4.92.  Σακίδιο Εκτάκτων Αναγκών με 4 ισομεγέθεις εξωτερικές θήκες που δεν αφαιρούνται και χωρίς την 
δυνατότητα προσαρμογής επιπλέον εξαρτημάτων. 
Εικόνα 4.93. Σακίδιο Εκτάκτων Αναγκών με 3 μικρές εξωτερικές θήκες που δεν αφαιρούνται, 2 μεγάλες 
εξωτερικές θήκες που αφαιρούνται και με την δυνατότητα προσαρμογής επιπλέον συμπληρωματικών θηκών. 
 
Η κλιμακούμενη διάσταση του συστήματος αφορά τόσο τη χρονική επιμήκυνση όσο και την 
υλικοτεχνική επέκταση της χρήσης του, με σχέση ευθείας αναλογίας μεταξύ τους. Ο χρόνος 
που πρέπει να αντεπεξέλθει κάποιος σε μια κρίση, ο όγκος του σακιδίου, το βάρος του, η 
ποσότητα και το είδος των υλικών που περιέχει καθώς και το τελικό κόστος του, είναι μεγέθη 
ανάλογα μεταξύ τους. Αυξανόμενος ένας παράγοντας κατά μια συγκεκριμένη ποσότητα, ο 
άλλος επίσης αυξάνεται κατά μία άλλη διαφορετική μεν, αλλά συγκεκριμένη πάλι ποσότητα. 
Υπάρχει δηλαδή αντίστοιχη κλιμάκωση.  
Το σύστημα αυτό συνδέει εν πολλοίς τη χρήση κάθε σακιδίου με τη χρονική διάρκεια του 
συμβάντος, καθιστώντας αναγκαία την αρχική τουλάχιστον εκτίμηση της διάρκειας του κάθε 
καταστροφικού γεγονότος ή περιορίζοντας τη χρήση κάθε σακιδίου σε συγκριμένες χώρους ή 
δραστηριότητες, π.χ. σακίδιο (α): χρήση μόνο στο αυτοκίνητο. Για κάθε σακίδιο προβλέπεται 
ένας συγκεκριμένος χρονικός ορίζοντας χρήσης. Τα υλικά του σακιδίου (α) αντιστοιχούν 
στις 24ώρες ανάγκες ενός ατόμου, τα παρελκόμενα του σακιδίου (β) ισοδυναμούν με 
προμήθειες και υλικά για την κάλυψη των ανελαστικών αναγκών του χρήστη έως τρεις 
ημέρες κ.λπ. Ο κάτοχος του κάθε σακιδίου (α, β, γ) υποχρεούται να μπορεί να αντεπεξέλθει 
και να διαβιώσει αυτόνομα τις αντίστοιχες ώρες (24, 72, 72 και άνω). Η χρονική κλιμάκωση 
και διεύρυνση αντιστοιχεί σε αλλαγή κατηγορίας/είδους σακιδίου (α, β, γ) και αύξηση των 
υλικών που βρίσκονται σε κάθε ένα από αυτά. 
Για την εφαρμογή αυτού του συστήματος απαιτείται η χρήση πολλών υλικών και 
αντικειμένων, ενώ αθροιστικά ο τελικός όγκος και το συνολικό βάρος των σακιδίων είναι 
μεγάλο. Δεν απευθύνεται σε αρχικούς χρήστες και σε μη γνώστες του αντικειμένου. Είναι 
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μάλιστα, ιδιαίτερα χρονοβόρα και κοστοβόρα διαδικασία η συντήρηση τριών διαφορετικών 
σακιδίων και πρέπει να λαμβάνεται ως δεδομένη η συνεχής ενασχόληση και οικονομική 
επένδυση για ανανέωση των αναλώσιμων αγαθών. Επίσης, πρέπει να σημειωθεί ότι αν και 
μεταξύ των σακιδίων υπάρχει πολλαπλή επικάλυψη υλικών, ίσως το συγκεκριμένο σύστημα 
αποτελεί τη βέλτιστη προσέγγιση σε θέματα προετοιμασίας και αυξάνει κατά πολύ την 
πιθανότητα χρήσης τουλάχιστον ενός εκ των σακιδίων. 
 

 
Εικόνες 4.94-97. Γιλέκα εργασίας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εσωτερικός δακτύλιος 
 

4.3.5 Δακτυλιοειδές Σύστημα (ή ομόκεντρων κύκλων)97 
Το σκεπτικό αυτού του συστήματος έγκειται στον συνδυασμό σακιδίων και kit με κέντρο τον 
άνθρωπο. Ειδικότερα: το κέντρο του κύκλου είναι το σώμα του εκάστοτε χρήστη και γύρω 
από αυτόν σχηματίζονται ομόκεντροι κύκλοι ετοιμότητας/προετοιμασίας. Δηλαδή γύρω από 
ένα πρόσωπο κτίζονται δακτύλιοι προστασίας προκειμένου να αντεπεξέλθει τόσο σε 
συνήθεις και καθημερινές εργασίες, όσο και για να προστατευθεί από εξωτερικούς 
παράγοντες, ενδεχόμενους κινδύνους και πιθανές καταστροφές. Το σύστημα αυτό έχει 
περιγραφεί και ως κυκλικές «γραμμές εργαλείων/kit»». 
✓ Δακτύλιος Α : Ονομάζεται και εσωτερικός δακτύλιος και συγκροτείται κυρίως από τα 

ρούχα που φοράει κάποιος. Μέσα ή πάνω στα ενδύματα, ζώνη, πλαϊνές τσέπες 
παντελονιού κ.λπ. τοποθετούνται μεμονωμένα υλικά ή τα kit. Το βασικό kit ή 
μικροσακίδιο μεταφέρεται/φοριέται συνεχώς με κάθε αντικείμενο που περιέχει να έχει 
επιλεγεί με σκοπό την κάλυψη καθημερινών εργασιών και κάποιες ενδεχόμενες έκτακτες 
ανάγκες σε ένα πιθανό αστικό συμβάν ή όπου δραστηριοποιείται κάποιος συνήθως. 
Δηλαδή, αποτελείται από τα συνήθη υλικά ενός E.D.C. kit και μπορεί να τα έχει κάποιος 
σε τσέπες ή σε κάποιο τσαντάκι ή σε θήκη στην ζώνη του. Έχει προταθεί όλα αυτά να 
τοποθετούνται και σε κάποιο γιλέκο με πολλές εσωτερικές και εξωτερικές τσέπες αν 
αυτό εναρμονίζεται με το είδος ή το περιβάλλον εργασίας και την καθημερινότητα 
κάποιου. 

✓ Δακτύλιος Β : Μια τσάντα ώμου ή πλάτης (20 περίπου λίτρων) που μπορεί να περιέχει 
καπέλο ή σκούφο, κάλτσες, αδιάβροχο, χάρτη της ευρύτερης περιοχής με διάφορες 
πληροφορίες (π.χ. διαδρομών λεωφορείων), μια μικρή συλλογή πρώτων βοηθειών, φακό, 
πολυεργαλείο, φορτιστή κινητού τηλεφώνου, πρόχειρο γεύμα κ.λπ. 

 
97 α) Urban Preparation Kit, Part I, On-Body Kit, Publication: Wednesday 6 October 2004 (τροποποιημένο) 
ver 1.0 9/21/2004, ver 1.5 10/5/2004 Final, ver 2.0 12/22/2004, Linked to Part II and minor edits plus an 
addendum added β) Urban Preparation Kit, Part II, Supplemental Kits, Publication: Wednesday 22 December 
2004 (τροποποιημένο) Ver 1.0 9/21/2004, Ver 2.0 12/22/2004 Without Car Kit supporting images or Coat Kit 
images 
Copyright (c) Outdoors-Magazine.com under a Creative Commons, Attribution-Non-Commercial-Share Alike 
License  http://outdoors-magazine.com  και https://canada-listing.com/canadianwildernesssurvivalcom 
(αρχειακό υλικό) 

http://outdoors-magazine.com/
https://canada-listing.com/canadianwildernesssurvivalcom
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✓ Δακτύλιος Γ : Σακίδιο (40-50 λίτρα) με διάφορα kit όπως ενός B.Ο.B.72, δηλαδή 
πλαστικοποιημένη λίστα επαφών και τηλεφώνων, χάρτη ευρύτερης περιοχής με 
σημειωμένους τους τόπους συγκέντρωσης (Β.O.L.), υλικά ή ρούχα ανάλογα με την 
εποχή, για προστασία από καιρικές συνθήκες, βασικά είδη πόσης και διατροφής κ.λπ. 

✓ Δακτύλιος Δ (εξωτερικός δακτύλιος): Ξεχωριστό επικουρικό σακίδιο που αποτελείται 
από kit μικροεπισκευών, άλλα εργαλεία, ανταλλακτικές μπαταρίες, εξειδικευμένη 
συλλογή Α΄ Βοηθειών, συσκευή επικοινωνίας, υλικά για την δημιουργία πρόχειρου 
καταφυγίου, μάσκα σκόνης (π.χ. FFP1με βαλβίδα ή FFP2 ενεργού άνθρακα) κ.λπ. Όλα 
αυτά μπορούν να αποτελούν ξεχωριστό σακίδιο ή επιμέρους συλλογές. 

Το σύστημα έχει ως κύριο προσανατολισμό το αστικό περιβάλλον χωρίς αυτό να είναι 
δεσμευτικό. Βασίζεται σε ένα σύνολο χρήσιμων εργαλείων και στην κατάκτηση ανάλογων 
δεξιοτήτων, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη του πού περνά τον περισσότερο χρόνο της 
ημέρας κάποιος. Όπως οι δακτύλιοι μεγαλώνουν, έτσι και τα είδη των σακιδίων 
επεκτείνονται και μεγεθύνονται, ενώ τα kit γίνονται, είτε πολυάριθμα και μεγαλύτερα, είτε 
πιο εξειδικευμένα. Ο εσωτερικός δακτύλιος (το σετ σώματος) έχει σχεδιαστεί για να 
καλύπτει βασικές ανάγκες καθώς και κάποιες πιθανές εξειδικευμένες χρήσεις στον χώρο 
εργασίας και είναι αναγκαία η συχνή επικαιροποίησή του (π.χ. με προσθήκη γαντιών και 
ιατρικών μασκών τύπου ΙΙ R, μιας χρήσης). Οι μεγαλύτερες συλλογές περιλαμβάνουν ικανό 
και πλήρες kit πρώτων βοηθειών, καλύπτουν τις αναγκαίες επικοινωνίες, νερό, τροφή κ.λπ. 
Το σύστημα δεν αποκλείει την επικάλυψη υλικών, αν και δεν προτείνεται ως συστηματική 
λύση, δίνει όμως ιδιαίτερη  προτεραιότητα σε γνώσεις και δεξιότητες. 
 

   
Εικόνες 4.98-100. Γιλέκα-εξαρτήσεις (από δραστηριότητες υπαίθρου, hobby κ.λπ.) που αποτελούν εναλλακτικούς 
τρόπους τοποθέτησης kit, υλικών και παρελκόμενων ενός Β.Ο.Β.  
 

4.3.6 Σύστημα P.A.C.E.98 
Προέρχεται από το αρκτικόλεξο Primary Alternate Contingency Emergency (Πρωτεύον, 
Εναλλακτικό, Απρόοπτο, Επείγον) και έχει στρατιωτική προέλευση καθώς χρησιμοποιείται 
για τον σχεδιασμό αποστολών αλλά και επικοινωνιών99. Είναι ένα απλό σύστημα που 
ουσιαστικά περιορίζει τους κινδύνους, αυξάνοντας ταυτόχρονα την ασφάλεια και τις 
πιθανότητες χρήσης ενός Σακιδίου Εκτάκτων Αναγκών. Δίνει την δυνατότητα σε κάποιον να 
έχει 4 Πυλώνες για να στηριχτεί σε μια κρίσιμη κατάσταση, που θα χρειαστεί υλικά και 
αναλώσιμα που περιέχονται σε ένα σακίδιο. Είναι ένα απλό και αποτελεσματικό εργαλείο 

 
98 Σχεδιασμός επιχειρήσεων και η αρχή PACE 13-1-2020 
https://defensegr.wordpress.com/2020/01/13/sxediasmos-epixeirhsewn-kai-h-arxh-pace/  (Φεβρουάριος 
2021) 
99 PACE - Communication Plan  https://en.wikipedia.org/wiki/PACE_-_Communication_Plan (Φεβρουάριος 
2021) 

https://defensegr.wordpress.com/2020/01/13/sxediasmos-epixeirhsewn-kai-h-arxh-pace/
https://en.wikipedia.org/wiki/PACE_-_Communication_Plan
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που μπορεί να εκμεταλλευτεί κάποιος για να διασφαλίσει ότι θα έχει πρόσβαση σε ένα 
τουλάχιστον σακίδιο όταν θα το χρειαστεί.  
• 1ος Πυλώνας : Το Πρωτεύον Σακίδιο. Αποτελεί το Σακίδιο Εκτάκτων Αναγκών για 3 

ημέρες όπως το ξέρουμε και βρίσκεται στην κύρια οικία ή όπου περνά το κάθε πρόσωπο 
τις περισσότερες ώρες της ημέρας του. Αποτελεί την πιο αποτελεσματική λύση και 
αποτελεί τμήμα της τυποποιημένης αλληλουχίας του σχεδιασμού, των προετοιμασιών και 
της ανάλογης εξάσκησης. 

• 2ος Πυλώνας: Το Εναλλακτικό Σακίδιο. Αποτελεί ένα σακίδιο ίδιας δυναμικής και 
χρονικής διάρκειας (3 ημερών), με ίδια, παραπλήσια ή ανάλογα υλικά με αυτό του 1ου 
Πυλώνα. Είναι ισάξιο και ισότιμο καθώς είναι το δυνητικό σακίδιο που μπορεί κάποιος να 
χρησιμοποιήσει όταν δεν μπορεί για διαφόρους λόγους να χρησιμοποιήσει το πρωτεύον 
σακίδιο. Προφανώς δεν είναι τοποθετημένο στον ίδιο χώρο με το σακίδιο του 1ου Πυλώνα 
αλλά σε μια δευτερεύουσα οικία ή αποθήκη εκτός οικίας, ή κάπου αλλού που θα είναι 
εύκολη η πρόσβαση μετά από μια καταστροφή. Το εναλλακτικό σακίδιο εξασφαλίζει την 
ετοιμότητα υπό δύσκολες συνθήκες και μπορεί να προστρέξει κάποιος σε αυτό για 
βοήθεια ως δεύτερη επιλογή. 

• 3ος Πυλώνας: Το Σακίδιο Ενδεχόμενης χρήσης. Είναι ένα σακίδιο περιορισμένων 
διαστάσεων, με υλικά για χρήση συνήθως έως 24 ώρες. Δεν αποτελεί την κύρια επιλογή 
αλλά η χρήση αυτού του σακιδίου γίνεται σε ένα ενδεχόμενο απρόοπτο που θα δυσχεράνει 
την πρόσβαση στα σακίδια των πιο πάνω Πυλώνων, κατά την κρίσιμη περίοδο. Εάν 
δηλαδή οι συγκυρίες δεν επιτρέπουν την ανεμπόδιστη ανάκτηση και χρήση του σακιδίου 
του 1ου ή του 2ου Πυλώνα. 

• 4ος Πυλώνας: Το Σακίδιο Επείγουσας Ανάγκης. Είναι ένα σακίδιο (ή και επιμέρους kit) 
ανάγκης η χρήση του οποίου γίνεται σε ειδική έκτακτη περίπτωση ή κατ’ εξαίρεση, όταν 
δηλαδή δεν υπάρχει καμία δυνατότητα πρόσβασης στα άλλα σακίδια. Πρόκειται για μια 
έσχατη λύση, που πιθανότατα απορροφά ενέργεια από τον πληττόμενο και μπορεί να 
προκαλέσει σημαντικές καθυστερήσεις, καθώς προβλέπεται ο έλεγχος πρόσβασης και ο 
βαθμιαίος αποκλεισμός των τριών πιο πάνω Πυλώνων. Τα υλικά είναι βραχυπρόθεσμης 
διάρκειας και μικρού όγκου. Τα σακίδια του 3ου και 4ου Πυλώνα τοποθετούνται στο 
αυτοκίνητο, στην εργασία, σε συγγενική ή φιλική οικία. 

Η ύπαρξη επιλογών είναι βασικό στοιχείο αυτού του συστήματος. Η σειρά με την οποία θα 
κινηθεί κάποιος σε μια έκτακτη κατάσταση σε ό,τι αφορά το σακίδιο είναι καθορισμένη. Οι 
πιθανότητες για χρήση ενός τουλάχιστον Πυλώνα στήριξης σε μια καταστροφή είναι 
αυξημένες. Επισημαίνεται τέλος, ότι δεν αναζητείται το σακίδιο του Πυλώνα που βρίσκεται 
πιο κοντά στον χρήστη όταν συμβεί μια καταστροφή αλλά η αλληλουχία των ενεργειών είναι 
συγκεκριμένη: αναζητείται διαδοχικά το σακίδιο του 1ου Πυλώνα, του 2ου Πυλώνα κ.λπ.  
 

Είδαμε κάποια εναλλακτικά συστήματα που μέσα από διαφορετικούς τρόπους και 
σχολές σκέψης, αναδεικνύουν άλλες «φιλοσοφικές» προσεγγίσεις του ίδιου θέματος. Είναι 
σημαντικό να αναδειχθεί η πολυπλοκότητα και η διαφορετική αφετηρία, συχνά δε, και η 
τελική στοχοθεσία ενός Σακιδίου Εκτάκτων Αναγκών. Μέσα από ετερογενείς διαδρομές 
αναδεικνύονται σύγχρονα στοχαστικά μοντέλα συστημάτων και λειτουργίες. Οι πολλαπλές 
κατευθύνσεις και οι ποικιλόχρωμες διαδρομές των συστημάτων, εστιάζουν τελικά στον 
άνθρωπο ως οντότητα και επικεντρώνονται στις ποικίλες ανάγκες που πρέπει να καλύψει ένα 
Β.Ο.Β.72. Σε κάθε περίπτωση το κέντρο κάθε δυναμικού συστήματος πρέπει να είναι η 
βέλτιστη εξυπηρέτηση των αναγκών στην κρίσιμη περίοδο κατά ή μετά από μία καταστροφή. 

Αν και ενδείκνυται να προηγηθεί ανάλυση των διεργασιών για την διαμόρφωση ενός 
σακιδίου σύμφωνα με όλα τα παραπάνω περιγραφόμενα οργανωσιακά συστήματα, αυτά δεν 
αποτελούν πανάκεια για κάθε πρόβλημα ή κρίση. Επιβάλλεται να συνδυαστούν με την 
ανάπτυξη δεξιοτήτων, την κατάκτηση γνώσεων και την ικανότητα κριτικής σκέψης. Το να 
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επιλέξει κάποιος ένα σύστημα ή να συνδυάσει κάποια από αυτά και να δημιουργήσει τελικά 
ένα επαρκές και λειτουργικό B.O.B.72 δεν μπορεί αυτό από μόνο του να αποδώσει τα 
μέγιστα οφέλη. Με άλλα λόγια, η ενσωμάτωση στο Σακίδιο Εκτάκτων Αναγκών μιας 
πλήρους συλλογής Α΄ Βοηθειών δεν αρκεί, αν δεν συνοδεύεται και από αντίστοιχες γνώσεις 
ή και πιστοποιήσεις (π.χ. σε ΚΑΡΠΑ100), ενώ η κατοχή μιας Mylar Emergency Blanket101 
από μόνη της δεν εξυπηρετεί, αν κάποιος δεν μπορεί να αναγνωρίζει τα συμπτώματα της 
υποθερμίας. Πριν την αγορά ενός έτοιμου σακιδίου ή την επιλογή ενός συστήματος για την 
σταδιακή συμπλήρωσή του, δόκιμο είναι να πραγματοποιηθεί από τον ενδιαφερόμενο μια 
ανασκόπηση και ένας καθορισμός των καθημερινών κινδύνων και προσωπικών αναγκών 
του. Αυτά, καθώς και η γνώση των τοπικών κλιματολογικών συνθηκών, των 
γεωμορφολογικών δεδομένων της περιοχής και η ανάπτυξη ρεαλιστικών σεναρίων θα 
βοηθήσουν σε ορθές επιλογές.  

 

    

 
Εικόνες 4.101-103. Σακίδια – εξαρτήσεις που συνδυάζουν πίσω και μπροστά σακίδιο και σακίδια μέσης. Όλα 
χρησιμοποιούνται από επαγγελματίες τεχνικών κλάδων και αποτελούν εναλλακτικούς τρόπους τοποθέτησης kit, 
υλικών και παρελκόμενων  Β.Ο.Β.  

 
100 Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ). Η «Βασική Υποστήριξη της ζωής» περιλαμβάνει τη βασική 
γνώση και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την αντιμετώπιση απειλητικών για τη ζωή καταστάσεων.  
https://www.ekab.gr/odigies/protes-voithies/kardiopnefmoniki-anazoogonisi-karpa/ (Ιανουάριος 2021) 
Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός «μαζί για την επόμενη αναπνοή»  
https://www.samarites.gr/?section=1135&language=el_GR (Φεβρουάριος 2021) 
101 Ισοθερμική κουβέρτα αλουμινίου. Το ασημένιο εσωτερικό τη κουβέρτας παρέχει προστασία από το κρύο, 
διατηρεί τη θερμοκρασία του σώματος και αποτρέπει την υποθερμία. Το επίχρυσο μέρος της κουβέρτας 
παρέχει προστασία από τη ζέστη. Απαραίτητη στη παροχή πρώτων βοηθειών σε τραυματίες με εγκαύματα ή 
ασθενείς με υποθερμία. https://neomed.gr/ και 
https://www.outdoorway.gr/product/5840/isothermiki-aloyminokoyverta-enilika (Ιανουάριος 2021) 

https://www.ekab.gr/odigies/protes-voithies/kardiopnefmoniki-anazoogonisi-karpa/
https://www.samarites.gr/?section=1135&language=el_GR
https://neomed.gr/
https://www.outdoorway.gr/product/5840/isothermiki-aloyminokoyverta-enilika
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Εικόνες 4.104-106.  Σακίδια-υδροδοχεία (ασκοί ενυδάτωσης) που αποτελούν εναλλακτικούς τρόπους τοποθέτησης 
kit, υλικών και παρελκόμενων ενός Β.Ο.Β. με 24ωρη προοπτική χρήσης. 

 
Εικόνες 4.107-109. Πλήρως στεγανά Β.Ο.Β.72. για χρήση και σε υγρό περιβάλλον 

 
Εικόνες 4.110,111. Στεγανά Β.Ο.Β.72, με προσαρμοσμένες επιπλέον θήκες. 
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4.4 Εφαρμογή Γενικών Αρχών, Κανόνων & Πολυδύναμων Μεθοδολογιών στο Σακίδιο 
Εκτάκτων Αναγκών και στο Κυτίο Βασικών Προμηθειών 

Εκτός όμως από τις διάφορες προσεγγίσεις, τα συστήματα οργάνωσης και τις 
δεξιότητες υπάρχουν και μεθοδολογίες που μπορεί κάποιος να ακολουθήσει για να κτίσει ένα 
Σακίδιο Εκτάκτων Αναγκών ή και να αναθεωρήσει ένα υπάρχον Κυτίο Βασικών 
Προμηθειών. Αυτές μαζί με κάποιες γενικές αρχές και κανόνες αποτελούν στρατηγική 
επιλογή για κάποιον που θέλει να εμβαθύνει στο αντικείμενο και να εστιάσει σε δυσδιάκριτα 
σημεία. 
 

4.4.1 Κανόνας των τριών 
Είναι αρκετά γνωστός και γενικά αποδεκτός ο «Κανόνας των τριών»102 ένας βασικός 

για πολλούς κανόνας των τεσσάρων - τριών 103 που στηρίζεται στην παραδοχή ότι δεν μπορεί 
κάποιος να ζήσει πάνω από 1ο) τρία λεπτά χωρίς αέρα (π.χ. εγκλωβισμένος σε ερείπια μετά 
από ένα σεισμό, κάτω από το νερό ή με αποφραγμένη την αναπνευστική οδό) 2ο) τρεις ώρες 
χωρίς καταφύγιο (εκτεθειμένος σε αντίξοες καιρικές συνθήκες με κίνδυνο υποθερμίας ή 
θερμοπληξίας) 3ο) τρεις ημέρες δίχως νερό και 4ο) τρεις εβδομάδες χωρίς φαγητό. Αυτό που 
περιγράφεται με αυτόν τον κανόνα είναι όχι μόνο αυτό που μπορεί να προξενήσει 
ανεπανόρθωτες βλάβες στον ανθρώπινο οργανισμό, αλλά τι μπορεί να οδηγήσει κάποιον 
στον θάνατο. Πόσος δηλαδή χρόνο υπάρχει για να αποφευχθεί κάτι που θα μπορούσε να 
αποβεί μοιραίο για έναν άνθρωπο. Σε όλες τις περιπτώσεις του κανόνα, τα νούμερα είναι 
υποκειμενικά, ωστόσο, δίνουν ένα μέτρο, ένα μέσο όρο για έναν υγιή άνθρωπο.  

Ένα πλήρες Σακίδιο Εκτάκτων Αναγκών συνεισφέρει ουσιαστικά στην προστασία 
του ανθρώπινου σώματος από φυσικά φαινόμενα, αλλά και στην διαμόρφωση ενός 
στοιχειώδους καταφυγίου για αποφυγή της έκθεσης σε δυσχερείς καιρικές συνθήκες. Ο 2ος 
κανόνας (τρεις ώρες χωρίς καταφύγιο) μπορεί να καλυφθεί με τα υλικά που συνήθως 
περιέχει ένα Β.Ο.Β.72. Για παράδειγμα, ένα ατομικό συμπιεσμένο αδιάβροχο μπορεί να 
προστατέψει κάποιον από τη βροχή, με μια ισοθερμική αλουμινοκουβέρτα μπορεί να 
διατηρηθεί η θερμοκρασία του σώματος σταθερή, ενώ με ένα ελαφρύ καταφύγιο εκτάκτων 
αναγκών είναι δυνατή η περαιτέρω προστασία ενός ανθρώπου. 

Σε ό,τι αφορά το νερό (3ος κανόνας, τρεις ημέρες χωρίς νερό) με την κατάλληλη 
επιστασία υπάρχει η δυνατότητα να καλυφθεί και αυτή η αρχή. Ειδικά για το νερό, πρέπει να 
υπάρχει μέριμνα, για την όσο τον δυνατόν μεγαλύτερη κάλυψη των ημερησίων αναγκών ενός 
ατόμου. Οι ημερήσιες ανάγκες ενός υγιούς ενηλίκου είναι περίπου τρία (3) λίτρα νερό, 
δηλαδή εννέα (9) κιλά περίπου για τρεις (3) ημέρες (έξι μεγάλα μπουκάλια νερό), ποσότητα 
που μπορεί από κάποιους να θεωρηθεί απαγορευτική, για ένα σακίδιο. Οι επιλογές που 
υπάρχουν για ένα άτομο είναι: i) να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του σε νερό για 72 ώρες, 
οπότε πιθανόν να χρειαστεί να περιορίσει άλλα υλικά ή να αφαιρέσει αντικείμενα από το 
σακίδιο, ii) να ελαττώσει την ποσότητα του νερού που θα αποθηκεύει/μεταφέρει εντός του 
Β.Ο.Β.72 μειώνοντας αναλόγως και την κατανάλωση, με πιθανές συνέπειες και απώτερα 
αρνητικά αποτελέσματα στην υγεία του, iii) να ελαττώσει την ποσότητα του νερού που θα 
αποθηκεύει/μεταφέρει εντός του Β.Ο.Β.72, φροντίζοντας παράλληλα για την ικανοποιητική 
αποστείρωση ή φίλτρανση του νερού που θα προμηθευτεί από αμφιβόλου ποιότητας πηγές ή 
με ασαφή προέλευση. Για τον λόγο αυτό, συχνά σε Σακίδια Εκτάκτων Αναγκών υπάρχουν 
φίλτρα, ταμπλέτες καθαρισμού, ή άλλα υλικά αποστείρωσης νερού, με δεκάδες ποιοτικές 
επιλογές να προτείνονται για αγορά. Τονίζεται όμως, ότι στην πράξη και για συνήθεις 
καταστροφές εντός του Ελλαδικού χώρου, έχει αποδειχθεί ότι ένα ασκός τριών (3) λίτρων ή 
2Χ1,5 lt πλαστικά μπουκάλια νερό μιας χρήσης, αρχικά επαρκούν. 

 
102 Rule of threes https://en.wikipedia.org/wiki/Rule_of_threes_(survival) (Ιανουάριος 2021) 
103 Αργότερα προστέθηκαν τα: 3 sec χωρίς ασφάλεια και 3 μήνες χωρίς άλλους ανθρώπους. 
https://defensegr.wordpress.com/2017/07/17/epibiwsh-o-kanonas-twn-3/ (Ιούλιος 2017) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Rule_of_threes_(survival)
https://defensegr.wordpress.com/2017/07/17/epibiwsh-o-kanonas-twn-3/
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 Όπως έχει αναφερθεί, τα αναλώσιμα αγαθά του σακίδιο πρέπει να αντικαθίστανται ή 
να ανανεώνονται συστηματικά. Έτσι σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ανανεώνεται και το 
νερό. Εάν το επιτρέπουν οι συνθήκες και υπάρχει χρονικό περιθώριο, δύναται κάποιος να 
προμηθευτεί νερό σε κατάλληλα προσαρμοσμένο στο σακίδιό του ασκό, ή σε ανάλογο 
δοχείο, πριν την εκκένωση, χωρίς να χρειάζεται να λάβει υπόψη του άλλα θέματα (φύλαξη, 
ανανέωση κ.λπ.). Η συνήθης διάρκεια ασφαλούς χρήσης ενός σφραγισμένου μπουκαλιού 
μιας χρήσης είναι ένα έτος μετά την ημερομηνία παραγωγής, εφόσον βέβαια φυλάσσεται σε 
κατάλληλες συνθήκες. Υπάρχουν όμως και συσκευασίες με μεγαλύτερο χρόνο ζωής.  

Αν και θα μπορούσε κάποιος να παραθέσει σε ό,τι αφορά τον 1ο κανόνα (3 min χωρίς 
αέρα), υλικά και φαρμακευτικά παρασκευάσματα που μπορούν να περιέχονται στην 
υγειονομική συλλογή ενός Β.Ο.Β.72, για αντιμετώπιση συμβάντων που οδηγούν σε πνιγμονή 
(π.χ. αλλεργική αντίδραση), πρακτικά ο 1ος και ο 4ος κανόνας δεν έχουν εφαρμογή στο 
Σακίδιο Εκτάκτων Αναγκών. Από την άλλη, ο 3ος και ο 4ος κανόνας (τρεις ημέρες δίχως νερό 
και τρεις εβδομάδες χωρίς φαγητό, αντίστοιχα) εύκολα μπορούν να βρουν εφαρμογή στο 
Κυτίο Βασικών Προμηθειών. Είναι δηλαδή εφικτό για ένα μέσο ελληνικό νοικοκυριό και 
υπό τις παρούσες δύσκολες οικονομικές συνθήκες, να αποθηκεύση μερικά συσκευασμένα 
λίτρα νερού και τρόφιμα. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, οι χρόνοι είναι ενδεικτικοί και 
αν για κάποιους οι προμήθειες για τρεις (3) εβδομάδες φαντάζουν πολλές, ή θεωρηθεί 
απίθανο να συμβεί μια καταστροφή με τόσο μακροχρόνιες επιπτώσεις και παράλληλα χωρίς 
παροχή κρατικής αρωγής, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι έστω και η ύπαρξη μιας απλής 
στοιχειώδους προετοιμασίας σε βασικές προμήθειες είναι πάντα χρήσιμη. 

  
Εικόνες 4.112-115. Συσκευασμένο Lightweight Emergency Shelter, aluminium protect poncho, ασκός νερού που 
μπορεί να τοποθετηθεί εντός ενός Β.Ο.Β, έτοιμες αλουμινοσυσκευασίες με νερό (αναγραφόμενη ημερομηνία 
λήξης: 5 έτη μετά την παραγωγή). Η προστασία του σώματος και η εσωτερική ενυδάτωση αποτελούν άμεσες 
προτεραιότητες. 

 
Εικόνες 4.116,117. Οποιοδήποτε μπουκάλι νερού ή παγούρι με κατάλληλο μετατροπέα (Convertube) και την 
προσθήκη φίλτρου (Sayer Filter) γίνεται ένα ολοκληρωμένο σύστημα υδροδότησης που παράλληλα δίνει τη 
δυνατότητα και εργονομικής χρήσης. 
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4.4.2 Αρχή των 5 C104 
Τα πέντε C αναφέρονται στα: 1) Cutting tool, δηλαδή ένα εργαλείο που να κόβει 

(συνήθως μαχαίρι), 2) Combustion device, δηλαδή συσκευή ή kit φωτιάς (αναπτήρας, 
σπινθηριστής κ.λπ.), 3) Cover, κάλυψη – προστασία (ρούχα, αδιάβροχο, τέντα, σκηνή) 4) 
Container, δοχείο με νερό, 5) Cordage (σκοινί, αρτάνη). Η συμμετοχή των 5 C σε ένα 
Σακίδιο Εκτάκτων Αναγκών είναι βασική. Τα είδη βέβαια δεν είναι δεσμευτικά.  
1) Ένα μαχαίρι μπορεί να αντικατασταθεί από ένα μικρό σουγιά, ένα στιβαρό μικρό 

πολυεργαλείο, ενώ κάποιοι προσθέτουν στο I.N.C.H.Β. και άλλα εργαλεία όπως 
αναδιπλούμενο πριόνι, αξίνα κ.λπ. σε περιορισμένες/συμπαγείς βέβαια διαστάσεις.  

     
Εικόνες 4.118,119. Εκτός από το μαχαίρι «Cutting tools» είναι και τα πολυεργαλεία χειρός που μπορούν να 
αποτελέσουν μέρος ενός E.D.C. kit ή να τοποθετηθούν σε ένα Β.Ο.Β.72. Εικόνες 4.120,121. Πριόνι-αλυσίδα, 
πτυσσόμενο πριόνι· και τα δύο αν και περιορισμένων διαστάσεων είναι αξιόπιστα. Εικόνα 4.122. Πολυεργαλείο. Η 
κύρια χρήση του παραπέμπει σε φτυάρι. Όλα αυτά τα εργαλεία αφορούν το 1ο «C» (Cutting tool). 
 
2) Κανείς δεν θα αρνηθεί ποτέ τη σημασία της φωτιάς και τη χρησιμότητά της. Η ύπαρξη 

μιας συσκευής καύσης είναι σημαντική είτε είναι ένας απλός αναπτήρας είτε ένα καμινέτο 
μικρών διαστάσεων. Ειδικά όμως, σε ό,τι αφορά τον φωτισμό που δύναται να παραχθεί 
από την φωτιά, αυτός μπορεί να αντικατασταθεί και από ένα φακό που πάντα πρέπει να 
υπάρχει μέσα σε ένα Β.Ο.Β.72, με τις ανάλογες βέβαια εφεδρικές μπαταρίες. 

3) Το ανθρώπινο σώμα χρειάζεται προστασία από το φυσικό περιβάλλον και τις εξωτερικές 
συνθήκες. Τα κατάλληλα εποχικά ρούχα όπως και ένα κάλυμμα είναι πάντα χρήσιμα 
προκειμένου να παραμείνει κάποιος ζεστός ή υπό σκιά. Ένα άλλο διαφορετικό είδος 
υλικών «κάλυψης» θα μπορούσε να είναι και ένα αντηλιακό ή ένα εντομοαπωθητικό. Οι 
προτάσεις είναι πολλές προκειμένου να δημιουργηθεί μια ασπίδα προστασίας του 
σώματος από αντίξοα καιρικά φαινόμενα ή για την παραμονή ενός ανθρώπου σε δυσμενές 
περιβάλλον. 

4) Ένα δοχείο για την αποθήκευση ή μεταφορά νερού είναι απαραίτητο να βρίσκεται σε ένα 
Σακίδιο Εκτάκτων Αναγκών. Τα μεγέθη, τα είδη και τα υλικά που υπάρχουν είναι πολλά. 
Εκτός από αυτά που έχουν περιγραφεί παραπάνω, υπάρχουν πτυσσόμενα δοχεία, σκεύη 
που φωλιάζουν το ένα μέσα στο άλλο, ισοθερμικά, με αναδιπλούμενα χερούλια κ.λπ. 
Συνήθως προτείνεται ένα μεταλλικό μπουκάλι με φαρδύ στόμιο από ανοξείδωτο χάλυβα ή 
από τιτάνιο. Το τελευταίο λόγω του μικρού του βάρους, της μεγάλης αντοχής και του 
εύκολου καθαρισμού του προτιμάται. Επιπλέον, το τιτάνιο είναι μη ενεργό μέταλλο και 
ασφαλές για την υγεία, ενώ είναι καλός αγωγός της θερμότητας και αντέχει σε υψηλές 
θερμοκρασίες. Θερμαίνεται δηλαδή γρήγορα και καταναλώνει λιγότερα καύσιμα, οπότε 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως εναλλακτικό σκεύος για προετοιμασία π.χ. ζεστού 
ροφήματος. 

5) Η τοποθέτηση ενός σκοινιού στο Σακίδιο Εκτάκτων Αναγκών αφενός δεν προσθέτει 
ιδιαίτερο βάρος ούτε καταλαμβάνει σημαντικό χώρο, αφετέρου είναι χρήσιμο για πολλά 
διαφορετικά πράγματα. Μπορεί να τοποθετηθεί ένα απλό σκοινί ή μια πετονιά και να 

 
104 Τα 10 C's (αρχειακό υλικό, Δεκέμβριος 2020) 
Dave Canterbury https://en.wikipedia.org/wiki/Dave_Canterbury (Δεκέμβριος 2020) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Dave_Canterbury
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επιλεγεί το ανάλογο μήκος και πάχος. Συνήθως όμως προτείνεται το 550 paracord 
(κορδόνι αρτάνης που χρησιμοποιούνταν παλαιότερα στα αλεξίπτωτα) τύπου ΙΙΙ, 550 lb, 
επειδή είναι ελαφρύ, ισχυρό, φθηνό, ανθεκτικό στον χρόνο, αλλά όχι στην τριβή και 
μπορεί να χρησιμοποιηθούν ξεχωριστά οι χορδές που το συνθέτουν (7 μικρότερα 
κορδόνια). Θα πρέπει να δοθεί όμως προσοχή στις προδιαγραφές (MIL-C-5040H) οι 
οποίες αν και έχουν καταργηθεί για τη στρατιωτική χρήση, το περιγράφουν ποιοτικά. 
Σημαντικό επίσης είναι να γνωρίζει κάποιος ότι είναι ακατάλληλο για ορειβατική χρήση ή 
αναρρίχηση καθώς δεν έχει την απαιτουμένη ελαστικότητα. 

     
Εικόνες 4.123-127. Εκτός από τη συνήθη επιλογή για το 2ο «C»  (Combustion device) που είναι ένας αναπτήρας ή 
και σπίρτα κάποιοι προτιμούν επιπλέον να τοποθετήσουν στο σακίδιό τους και πτυσσόμενο ή συναρμολογούμενο 
καμινέτο, αερίου ή στερεού καυσίμου. Δημοφιλή επιλογή αποτελούσε πάντα και ένας σπινθηριστής. 
  

    
Εικόνα 4.128. Εύκαμπτο δοχείο νερού. Το συγκεκριμένο διατίθεται σε  χωρητικότητες 0,75-2 λίτρων, είναι 
κατάλληλο για τρόφιμα καθώς διαθέτει τριπλή επίστρωση PE film με αντιμικροβιακή προστασία, και είναι 
εξαιρετικά ανθεκτικό στις ακραίες θερμοκρασίες: από -20oC έως  +100oC. 
Εικόνες 4.129. Πτυσσόμενο εύκαμπτο μπουκάλι σιλικόνης. Εικόνες 4.130,131. Μικρά δοχεία πολλαπλών χρήσεων 
από τιτάνιο. Τα αντικείμενα που πληρούν το 4ο «C» είναι πολλά. 
 

    
Εικόνα 4.132. Το Parachute cord που είναι πιο γνωστό ως paracord ή 550cord αποτελείται συνήθως από 7 
επιμέρους πλεγμένα μεταξύ τους κορδόνια.  
Εικόνα 4.133. Brelock κλειδιών κατασκευασμένο από αρτάνη. Εκτός από την μικρή πυξίδα που βρίσκεται 
εξωτερικά, εσωκλείει και άλλα χρήσιμα μικροαντικείμενα.  
Εικόνα 4.134. Πατενταρισμένη αρτάνη (MIL-SPEC 550 Paracord) στην οποία εσωκλείονται επιπλέον πετονιά, 
σύρμα, φυτίλι, δίχρωμο σκοινί.  
Εικόνα 4.135. Πλαστικοποιημένη κάρτα με τους βασικούς κόμπους. Η εξάσκηση και η κατάκτηση δεξιοτήτων 
παραμένει βασική προτεραιότητα και σε ό,τι αφορά το 5ο «C». 
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4.4.3 Μέθοδος Spiral105 
Spiral είναι το γνωστό αντικείμενο – μηχανικό εξάρτημα και ένα σύνηθες 

τρισδιάστατο σχήμα που απαντάται στην καθημερινότητά μας. Η γνωστή ελικοειδής σπείρα 
(spiral) είναι μια καμπύλη που επεκτείνεται στον χώρο και στην κωνική της μορφή με την 
κορυφή προς τα κάτω είναι ένα τρισδιάστατο, εύκολα αντιληπτό, σχήμα και αντικείμενο. 
Σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι το spiral έχει τις ελαστικές παραμορφωτικές ιδιότητες του 
ελατηρίου που είναι η συμπίεση - θλίψη και ο εφελκυσμός. Χάριν αυτών των 
χαρακτηριστικών ιδιοτήτων του και του σχήματος η παραστατική αυτή μέθοδος ονομάστηκε 
“μέθοδος spiral”. Εάν στο κάτω μέρος του spiral σχηματίζεται ένας μικρός κύκλος (σε σχέση 
με την κορυφή) τότε ως ενιαίο στερεό, προσομοιάζει με ανεστραμμένο κόλουρο κώνο, ενώ 
όταν ο κάτω κύκλος του spiral είναι τόσο μικρός που μπορεί να θεωρηθεί ως σημείο, τότε  
αντιστοιχεί σε απλό ανεστραμμένο κώνο. 

Η μέθοδος είναι απλή, πρακτική και εύκολα εφαρμόσιμη σε κάθε είδους προετοιμασία 
που αφορά την ετοιμότητα έναντι μιας καταστροφής. Είναι μάλιστα εφαρμόσιμη, αφενός σε 
επιμέρους αυτοτελή τμήματα/τομείς προετοιμασίας και θέματα ετοιμότητας όπως το 
Β.Ο.Β.72, αφετέρου εναρμονίζεται και με το γενικότερο πλαίσιο προετοιμασίας σε 
ποικιλόμορφους κινδύνους. Για πρακτικούς λόγους εφαρμογής της μεθόδου θεωρούμε ότι 
κάθε σπείρα δημιουργεί ένα επίπεδο. 

    
Εικόνες 4.136-138. Ανεστραμμένος κώνος, ανεστραμμένος κόλουρος κώνος, ελικοειδές σχήμα,  
Εικόνες 4.139-142. Η τρισδιάστατη ελικοειδές σπείρα (spiral) είναι μια καμπύλη που επεκτείνεται στον χώρο. Εδώ 
φαίνεται και στην κωνική της μορφή με την κορυφή προς τα κάτω. 
 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, και ανατρέχοντας στα προαναφερόμενα σχήματα 
και ιδιότητες, μπορεί κάποιος να ξεκινήσει την προετοιμασία σε θέματα αντιμετώπισης 
φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών στο επιμέρους αντικείμενο με το οποίο 
καταπιάνεται η παρούσα εργασία (Σακίδιο Εκτάκτων Αναγκών και Κυτίο Βασικών 
Προμηθειών) ή συνολικά με το θέμα της ετοιμότητας απέναντι σε κινδύνους.  

Το ξεκίνημα των σχετικών εργασιών και ενεργειών γίνεται αρχικά σε χαμηλό επίπεδο 
που αντιστοιχεί στον μικρό κύκλο στο κάτω τμήμα του spiral (κατώτερο επίπεδο του 
ανεστραμμένου κόλουρου κώνου). Αναμφίβολα αυτές οι προετοιμασίες δεν θα είναι 
υπερβολικά σύνθετες, αλλά κάτι που αντιστοιχεί σε μικρό κύκλο προετοιμασίας και απαιτεί 
λίγες δράσεις (π.χ. αγορά εφοδίων για τρεις ημέρες και ανάπτυξη δεξιοτήτων σε σχέση με το 
Β.Ο.Β.72). Όταν το χαμηλότερο επίπεδο γίνεται σημείο στο κάτω τμήμα του spiral (κατώτερο 
σημείο του ανεστραμμένου κώνου), τότε, αυτό αντιστοιχεί σε μία μόνο δραστηριότητα ή 
αγορά (π.χ. προμήθεια μεταλλικού κάνιστρου καυσίμων για το Κυτίο Βασικών Προμηθειών). 
Ο κάθε κύκλος δηλαδή αντιστοιχεί σε ένα μικρό ή μεγάλο κύκλο ενεργειών ή προμηθειών, 
ενώ το σημείο σε μια εργασία ή προμήθεια. 

Είναι σημαντικό το ξεκίνημα στο χαμηλότερο επίπεδο να αντιστοιχεί σε ένα 
ρεαλιστικό κύκλο δραστηριοτήτων, δηλαδή κάτι που να έχει χρησιμότητα και στην 
καθημερινότητα κάποιου. Έτσι για παράδειγμα, σημειακά το κάτω τμήμα του spiral δεν 
μπορεί να αντιστοιχεί σε αγορά μετρητή Geiger για μέτρηση της ραδιενέργειας μετά από 
πυρηνικό συμβάν, αλλά μπορεί να αφορά στην αγορά ενός πυροσβεστήρα για το σπίτι. Δεν 

 
105 Μέθοδος Spiral: προσωπικό αρχείο (Νοέμβριος 2016) 
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μπορεί ο μικρός κύκλος στο κάτω τμήμα του spiral να ανταποκρίνεται στην απόκτηση 
δεξιοτήτων επιβίωσης σε ακραίες συνθήκες, αλλά είναι επιθυμητός ένας μικρός κύκλος 
γνώσεων στις πρώτες βοήθειες. 

Κάθε φορά ανεβαίνουμε επίπεδο, κάνοντας ένα μεγαλύτερο κύκλο (διανύουμε ένα 
μεγαλύτερο κυκλικό/ελικοειδές τμήμα). Ο πιο πάνω (ανώτερος) κύκλος αντιστοιχεί σε πιο 
υψηλό επίπεδο προετοιμασίας, σε ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση της ετοιμότητας σε 
περισσότερες βασικές προμήθειες ή σε βελτίωση του Β.Ο.Β.72. 

Κάθε κύκλος μπορεί να είναι: 
✓ σύμμεικτος, να αποτελείται δηλαδή από κοινού, τόσο από υλικές προετοιμασίες (π.χ. 

αποθήκευση βασικών τροφίμων και νερού στο Κυτίο Βασικών Προμηθειών) όσο και άυλες 
προετοιμασίες (όπως ενημέρωση σε θέματα αλλεργιογόνων τροφών, πληροφόρηση για τις 
ενδεικνυόμενες ενέργειες σε τροφική δηλητηρίαση κ.λπ.) του ίδιου τομέα (π.χ. τρόφιμα, 
βρώση – πόση), 
✓ συμμιγής, να αποτελείται δηλαδή από κοινού, τόσο από υλικές προετοιμασίες (π.χ. 

αγορά εργαλείων, παρελκόμενων και εξοπλισμού για χρήση στο Σακίδιο Εκτάκτων 
Αναγκών) όσο και άυλες προετοιμασίες (θεωρητική εκπαίδευση στη χρήση πυροσβεστήρα, 
πρακτική άσκηση σε πρώτες βοήθειες κ.λπ.) διαφορετικών όμως τομέων, 
✓ απλός, να αποτελείται δηλαδή από αυτόνομα κυκλικά τμήματα μόνο υλικών 

προετοιμασιών (π.χ. πλήρωση και συντήρηση Β.Ο.Β. γραφείου) ή μόνο άυλων προετοιμασιών 
(π.χ. θεωρητική εκπαίδευση στην εκκένωση του χώρου εργασίας) του ίδιου 
τομέα/περίπτωσης (εκδήλωση καταστροφικού συμβάντος εν ώρα εργασίας). Τέλος μπορεί να 
είναι και  
✓ σύνθετος, να αποτελείται δηλαδή από αυτόνομα κυκλικά τμήματα αποκλειστικά όμως 

από υλικές προετοιμασίες ή από μεμονωμένες άυλες προετοιμασίες διαφορετικών τομέων. 
 

Πίνακας 3 Κύκλοι προετοιμασιών μεθόδου Spiral (Κόλλιας Δ., 2021). 

α/α 

Προετοιμασίες Τομείς/Περιπτώσεις 
Ίδιος Διαφορετικός 

Ενέργειες, 
δραστηριότητες, 

προμήθειες 

Σύμμεικτος 
κύκλος 

Απλός 
κύκλος 

Συμμιγής 
κύκλος 

Σύνθετος 
κύκλος 

1 Υλικές Προετοιμασίες ✓ ✓  ✓ ✓  
2 Άυλες Προετοιμασίες ✓  ✓ ✓  ✓ 

 
Ολοκληρώνοντας ένα κυκλικό τμήμα (κύκλος ενεργειών/δραστηριοτήτων ή 

προμηθειών) σχηματίζεται μια κυκλική επιφάνεια, δηλαδή το κυκλικό τμήμα ενός επιπέδου. 
Φροντίζουμε έτσι να καλύπτουμε ένα συμβάν ή ομάδα έκτακτων και καταστροφικών 
γεγονότων, συγκεκριμένης μορφής και επιπέδου έντασης. Ανεβαίνοντας επίπεδο καλύπτουμε 
μεγαλύτερα και περισσότερα συμβάντα μεγαλύτερης έκτασης και έντασης. Παράλληλα όμως 
οι κύκλοι (για την ακρίβεια κυκλικά τμήματα έλικας) δεν ενώνονται καθώς ο ένας αποτελεί 
συνέχεια του άλλου και όλοι μαζί αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο, καλύπτοντας όλο και 
μεγαλύτερα τμήματα των προετοιμασιών που έχουν κριθεί ως αναγκαία. 

Ανάλογα τώρα με τις οικονομικές μας δυνατότητες, τις φυσικές μας αντοχές και τους 
λοιπούς αστάθμητους, προσωπικούς και κοινωνικούς παράγοντες, ανάλογα με την ορμή και 
την δυναμικότητα που μας διακρίνει, ανάλογα δηλαδή με το μέτρο ελαστικότητας 
παραμορφώνουμε το spiral, ως προς την μια διάσταση (γραμμικά). Το διαστέλλουμε – 
επιμηκύνουμε, έχουμε δηλαδή εκτατική παραμόρφωση ή το συμπιέζουμε συσπειρώνουμε 
έχουμε δηλαδή θλιπτική παραμόρφωση. Αυτές οι παραμορφώσεις και οι χώροι-αποστάσεις 
που μικραίνουν ή μεγαλώνουν μεταξύ δύο κυκλικών τμημάτων του spiral, αντιστοιχούν στην 
χρονική απόσταση μεταξύ των κύκλων – επιπέδων ετοιμότητας. Αυτά τα κυκλικά επίπεδα 
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τμήματα (που σχηματίζονται από τους αντίστοιχους κύκλους / κυκλικά τμήματα) μεγαλώνουν 
(σε επιφανειακή έκταση / εμβαδόν) ανεβαίνοντας προς την κορυφή του spiral. Σκοπός είναι 
να φτάσουμε στο τέλος στο ανώτερο επίπεδο που θα αποτελεί και το μεγαλύτερο κύκλο, 
δηλαδή επίπεδο προετοιμασίας, σε έναν κύκλο καταστροφής. Θεωρητικά, καθώς η 
προετοιμασία για και την ετοιμότητα δεν τελειώνει ποτέ μπορεί να θεωρηθεί ότι το ελατήριο 
- spiral επεκτείνεται στο άπειρο. 

 
Νόμος του Hooke 

F = K ∙ x 
F είναι η δύναμη που ασκείται στο ελατήριο, Κ η σταθερά του εκάστοτε ελατηρίου και x η επιμήκυνση του 
ελατηρίου (η μετατόπιση από τη θέση φυσικού μήκους). 

 
Pr = K ∙ xt 

Pr είναι η δυναμική της ετοιμότητας βάσει των προετοιμασιών που πρέπει να γίνουν, 
(δραστηριότητες, προμήθειες). 
Κ είναι μια σταθερά που εκφράζει τις δυσχέρειες των προετοιμασιών και εξαρτάται από τις 
ιδιότητες, τα χαρακτηριστικά και τους πόρους του εκάστοτε προσώπου, δομής ή οργανισμού 
καθώς και από το είδος των ενεργειών και την έκτασή τους. Τέλος, το  
xt είναι η χρονική διάρκεια των προετοιμασιών από την αρχική θέση xt=0 (d,m,y) 

 
Τέλος, θα πρέπει να επισημανθούν κάποιες ιδιότητες που ισχύουν κατά την διάρκεια 

της γραμμικής παραμόρφωσης του φυσικού spiral και για τις οποίες υπάρχει αναλογία κατά 
την  εφαρμογή της “μεθόδου spiral”, διευκρινίζοντας και πάλι ότι το κενό, ο χώρος μεταξύ 
κάθε έλικας/σπείρας αντιστοιχεί στον χρόνο μεταξύ των κύκλων προετοιμασίας. Όπως η 
υπερβολική συμπίεση και η μείωση του χώρου μεταξύ των σπειρών μπορεί να προκαλέσει 
την μόνιμη παραμόρφωσή του spiral, έτσι και η ελαχιστοποίηση των χρόνων μεταξύ των 
κύκλων προετοιμασίας μπορεί να επιφέρει στρέβλωση σε θέματα εξοπλισμού και αχρείαστες 
ή άκαιρες προετοιμασίες. Επίσης, όπως η υπερβολική επιμήκυνση του spiral (τέντωμα, 
αύξηση της απόστασης μεταξύ των σπειρών) μπορεί να προκαλέσει την θραύση του, 
αντίστοιχα η μεγάλη χρονική απόσταση μεταξύ των κύκλων προετοιμασίας μπορεί να 
επιφέρει την σταδιακή έλλειψη ενδιαφέροντος, την απογοήτευση και τελικά την οριστική 
παραίτηση από ανάλογα θέματα ετοιμότητας – προετοιμασίας. 

Η μέθοδος spiral έχει εφαρμογή τόσο στο γενικό θέμα της προετοιμασίας, σε ένα 
κύκλο καταστροφής, όσο και σε αυτοτελή τμήματα - τομείς προετοιμασίας/ετοιμότητας όπως 
ειδικότερα είναι το Σακίδιο Εκτάκτων Αναγκών και το Κυτίο Βασικών Προμηθειών. Η 
εφαρμογή της αποσκοπεί στη συνεχή ατομική βελτίωση, τη βελτιστοποίηση των συνθηκών 
ασφάλειας σε ένα χώρο εργασίας, καθώς και την ανέλιξη του κάθε νοικοκυριού σε ό,τι αφορά 
θέματα ετοιμότητας για καταστροφές. 
 

4.4.4 Αρχές και βασικά εργαλεία Στρατηγικού Σχεδιασμού 
Το «σχέδιο» (Kohler, 2014) μπορεί να είναι είτε μια ολιστική, αφηρημένη εικόνα 

ενός αντικειμένου, όπως ένας χάρτης και ένα τοπογραφικό διάγραμμα ή το σχέδιο ενός 
κτηρίου ή ενός σακιδίου, είτε μια ολιστική, συστηματική προβολή στόχων, σκοπών και 
διαδικασιών, όπως είναι η ετοιμότητα στον κύκλο διαχείρισης μιας καταστροφής, ή η ορθή 
πλήρωση ενός Σακιδίου Εκτάκτων Αναγκών, δηλαδή ένα αντικείμενο που αποτελεί τμήμα 
αυτής της ετοιμότητας. Η δεύτερη σημασία της έννοιας «σχέδιο» αναφέρεται στις 
δραστηριότητες που πρέπει να πραγματοποιηθούν στο παρόν για ένα συγκεκριμένο θέμα-
πρόβλημα, προσβλέποντας όμως στο μέλλον και ειδικότερα στην περίπτωση που εξετάζουμε 
την αντιμετώπιση μιας καταστροφής. Παρόλο που είναι μια αφηρημένη έννοια, πρέπει να 
επισημανθεί ότι στο συγκεκριμένο εξεταζόμενο πλαίσιο, το περιεχόμενο του σχεδίου οφείλει 
να είναι ορατό και ξεκάθαρο. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%AC_%CE%B5%CE%BB%CE%B1%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
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Σε ό,τι αφορά τις κρίσεις και τη διαχείρισή τους, σχέδιο καλούμε ένα πλάνο, ένα 
επίσημο κείμενο συμπεφωνημένων ρόλων, αρμοδιοτήτων, στρατηγικών, συστημάτων και 
ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση μίας πιθανής κρίσης. Ο σχεδιασμός είναι μία διαρκής 
κυκλική διεργασία που συνίσταται: α) στην ανάλυση και στην εκτίμηση κινδύνου β) στην 
σύνταξη σχεδίων γ) στη δημιουργία ομάδας χειρισμού κρίσεων δ) στην εκπαίδευση του 
προσωπικού που εμπλέκεται στην εφαρμογή των σχεδίων ε) στις ασκήσεις για τη δοκιμασία 
και τον έλεγχο των σχεδίων και την εξάσκηση του προσωπικού και τέλος στ) στη διαρκή 
αναθεώρηση/επικαιροποίηση των σχεδίων αυτών στην βάση της ανάλυσης του 
περιβάλλοντος και της ταυτοποίησης των κρίσιμων ζητημάτων. 

Είναι φανερό λοιπόν ότι αναφερόμαστε σε διττό σχεδιασμό i) στον σχεδιασμό 
αντιμετώπισης μιας κρίσης και ειδικότερα μιας φυσικής ή ανθρωπογενούς καταστροφής, στο 
πλαίσιο του οποίου εντάσσεται και η κατοχή ενός Β.Ο.Β.72 και ενός Κυτίου Εκτάκτων 
Αναγκών, ii) στον σχεδιασμό του τρόπου πλήρωση των ίδιων των αντικειμένων (σακίδιο και 
κυτίο) στον οποίο έχουμε εν μέρει αναφερθεί.  

Από την άλλη, σε ό,τι αφορά τη Στρατηγική, αν χρησιμοποιηθεί ο ορισμός που 
προτάθηκε δύο αιώνες πριν από τον Carl von Clausewitz106, μπορούμε να πούμε ότι 
στρατηγική είναι η συντονισμένη αξιοποίηση δραστηριοτήτων, καθεμιά από τις οποίες 
αποτελεί μέρος μιας ολιστικής προοπτικής, η οποία έχει σχεδιαστεί για να πραγματοποιήσει 
ένα όραμα (π.χ. μείωση τρωτότητας σε μια φυσική καταστροφή) που είναι σύμφωνο με τα 
σχέδια ή τις φιλοδοξίες κάποιου/ων, αποκομίζοντας παράλληλα οφέλη (π.χ. αύξηση 
ασφάλειας) με καθορισμένο και συγκεκριμένο τρόπο. 

Στον στρατηγικό σχεδιασμό έχουν αναφερθεί πολλοί μελετητές και ερευνητές στο 
παρελθόν (ο Crisp, 1991 ̇ οι Rowley and Sherman, 2001  ̇ οι Alison and Kaye, 2005 ̇ ο 
Bryson, 2011). Βάσει αυτών θα μπορούσε να ειπωθεί ότι ο Στρατηγικός Σχεδιασμός είναι μια 
σύνθετη διαδικασία που χρησιμοποιείται από δομές ή οργανισμούς προκειμένου να ορίσουν 
κατευθύνσεις για τις μελλοντικές τους δράσεις. Είναι δηλαδή το σύνολο των 
δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν συγκεκριμένα εργαλεία και βήματα, που δεσμεύουν 
τους ενδιαφερόμενους παράγοντες, με σκοπό να προσδιορίσουν τις δράσεις και να 
οδηγήσουν προς μια κατεύθυνση έναν οργανισμό, προκειμένου να υλοποιηθούν θεμελιώδεις 
αποφάσεις του.  

Η S.W.O.T. ανάλυση, η  P.E.S.T.E.Ε. ανάλυση και η ανάπτυξη σεναρίων, είναι 
κάποια αντιπροσωπευτικά εργαλεία του Στρατηγικού Σχεδιασμού και θα παρουσιαστούν 
συνοπτικά παρακάτω ενώ παράλληλα, θα γίνει μια προσπάθεια σύνδεσή τους με τα 
αντικείμενα που εξετάζει η παρούσα εργασία.  

S.W.O.T. ανάλυση 
Η S.W.O.T.107 ανάλυση είναι μια βασική μέθοδος στρατηγικού σχεδιασμού και το 

ακρωνύμιο S.W.O.T. αναφέρεται στα δυνατά (Strengths) και αδύνατα (Weaknesses) σημεία, 
στις ευκαιρίες (Opportunities) και στις απειλές (Threats) που χαρακτηρίζουν μια δομή, έναν 
οργανισμό, γενικότερα μια δραστηριότητα και το περιβάλλον της αλλά και ένα άτομο ή μια 
ομάδα ή κατά άλλους ποια τα Πλεονεκτήματα, οι Ευπάθειες, οι Ευκαιρίες και οι Κίνδυνοι 

 
106 Καρλ Φίλιππ Γκότλιμπ φον Κλάουζεβιτς (Carl Philipp Gottlieb von Clausewitz, (1/7/1780-16/11/1831) 
Πρώσος στρατιωτικός και συγγραφέας που ασχολήθηκε με την θεωρία και την πρακτική του πολέμου. 
Σημαντικό και κυριότερό του έργο είναι το δοκίμιο Vom Kriege (Περί Πολέμου), στο οποίο αναλύει την εξέλιξη 
της θεωρίας, στρατηγικής, τακτικής και φιλοσοφίας του πολέμου. Το έργο του αυτό είχε μεγάλη επιρροή στην 
εξέλιξη της θεωρίας του πολέμου σε όλα τα δυτικά κράτη και διδάσκεται μέχρι σήμερα στις στρατιωτικές 
ακαδημίες αλλά και σε σχολές διοίκησης επιχειρήσεων και μάρκετινγκ.  
https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_von_Clausewitz (Ιανουάριος 2021) 
107 Ορισμένοι συγγραφείς αποδίδουν την ανάλυση SWOT στον Albert Humphrey, ο οποίος ήταν επικεφαλής 
στις δεκαετίες του 1960-70 ενός συμβουλίου στο Stanford Research Institute και χρησιμοποίησε δεδομένα της 
Foture500. Ωστόσο, ο ίδιος δεν οικειοποιήθηκε τη δημιουργία της SWOT ανάλυσης και οι ρίζες της 
παραμένουν ασαφείς. https://en.wikipedia.org/wiki/SWOT_analysis (Ιανουάριος 2021) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_von_Clausewitz
https://en.wikipedia.org/wiki/SWOT_analysis
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ενός σχεδιασμού. Προσαρμόζοντας τα ανωτέρω, στο Σακίδιο Εκτάκτων Αναγκών και στο 
Κυτίο Βασικών Προμηθειών τόσο ως αυτοτελή αντικείμενα, όσο και εντάσσοντάς τα στο 
πλαίσιο ενός γενικότερου σχεδιασμού αντιμετώπισης κρίσεων που κάνει κάποιος 
διακρίνονται τα εξής: 

Τα δυνατά και αδύνατα σημεία αφορούν το εσωτερικό περιβάλλον, δηλαδή τον ίδιο 
τον άνθρωπο. Με άλλα λόγια, τους πόρους που διαθέτει, τις ικανότητες, τις τυχόν 
ιδιαιτερότητες και τις επιπτώσεις που αυτές έχουν στον σχεδιασμό και στην πλήρωση ενός 
Σακιδίου Εκτάκτων Αναγκών. Επιπλέον, αφορούν την εκπαίδευση και τις γνώσεις που 
διαθέτει και πώς αυτά μπορούν να αξιοποιηθούν και να συνεισφέρουν στην υλοποίηση ενός 
ολοκληρωμένου και λειτουργικού Β.Ο.Β.72 ή ενός Κυτίου Βασικών Προμηθειών. Για να 
υπάρχει αντικειμενική αποτίμηση θα πρέπει επιπλέον να αποσαφηνίσει κάποιος, τι πρέπει να 
αποφύγει, τι να βελτιώσει στα παρελκόμενα του σακιδίου ή στις προμήθειες ενός κυτίου, 
βάσει των χαρακτηριστικών του περιβάλλοντος και της περιοχής που ζει, δηλαδή ποιες είναι 
οι συνθήκες που τον περιορίζουν ή τον εμποδίζουν και τι μπορεί να γίνει για να τις εξαλείψει.  

Σε ό,τι αφορά το εξωτερικό περιβάλλον και τους εξωγενείς παράγοντες μπορεί να 
διερευνηθεί τι αποτελεί ευκαιρία τόσο για το Β.Ο.Β.72 (π.χ. νέα υλικά, ή προϊόντα), όσο και 
για τον γενικότερο σχεδιασμό (π.χ. νέες μέθοδοι και έξυπνα συστήματα εκπαίδευσης σε 
θέματα Πολιτικής Προστασίας). Οι κίνδυνοι από την άλλη είναι πολλοί. Μια οικονομική 
κρίση θα έχει τις ανάλογες επιπτώσεις στο θέμα των αναλωσίμων ενός Β.Ο.Β.72, η έλλειψη 
πληροφόρησης ή προσαρμοστικότητας σε νέα δεδομένα και απειλές οδηγούν σε εσφαλμένο 
γενικότερο σχεδιασμό και αποφάσεις. Η κόπωση μετά τον αρχικό ενθουσιασμό και η 
σταδιακή παραίτηση, η αναβλητικότητα και ο εφησυχασμός, αποτελούν άλλους κινδύνους. 

Η συνεχής αναζήτηση και διερεύνηση ανάλογων θεμάτων της S.W.O.T. ανάλυσης θα 
βοηθήσει στη βέλτιστη αξιοποίηση πόρων και δεξιοτήτων, ενώ ο έγκαιρος προγραμματισμός 
και οι σχετικές προσαρμογές θα καταστήσουν και τα δύο (σακίδιο και κυτίο) ικανά να 
εκπληρώνουν τον σκοπό για τον οποίο σχεδιάστηκαν και συντηρούνται. Επιπλέον, ο 
συνολικός σχεδιασμός, εφόσον έχει τις κατάλληλες κατευθύνσεις, θα είναι δυνατό να 
ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις ατομικές ή οικογενειακές ανάγκες, ενώ μέσα από αυτόν 
αξιολογούνται επαρκώς οι περιβαλλοντικές συνθήκες της περιοχής όπου ζει κάποιος. 

P.E.S.T.E.Ε. ανάλυση 
Ενώ η προσαρμοσμένη στην περίπτωσή μας, S.W.O.T. ανάλυση αναφέρεται κατά 

κανόνα στον ίδιο τον άνθρωπο, η P.E.S.T.E.Ε. ανάλυση αφορά την επίδραση που θα έχει το 
εξωτερικό περιβάλλον στον γενικότερο σχεδιασμό. Η P.E.S.T.E.Ε.108 ανάλυση αναφέρεται 
στις: Πολιτικές (Political), Οικονομικές (Economical), Κοινωνικές (Sociological), 
Τεχνολογικές (Technological), Περιβαλλοντικές (Environmental) και Εκπαιδευτικές 
(Educational) επιδράσεις (Boyett, 1996 ̇ Davies & Ellison, 2003) σε ένα άτομο, μια 
οικογένεια ή μια κοινωνική ομάδα και μπορεί να γίνει ένα εργαλείο ανάλυσης της τρέχουσας 
κατάστασης σε ό,τι αφορά την προετοιμασία και τη γενικότερη διαχείριση μιας 
καταστροφής. Η P.E.S.T.E.Ε. ανάλυση είναι μια επισκόπηση του εξωτερικού περιβάλλοντος 
και γίνεται φανερό οτι  θα πρέπει να ληφθεί υπόψη τόσο στον γενικότερο σχεδιασμό 
αντιμετώπισης μιας κρίσης όσο και στον ειδικό σχεδιασμό του είδους και του μεγέθους των 
ειδικών προετοιμασιών όπως είναι ένα σακίδιο και ένα κυτίο. Κατά τον σχεδιασμό επομένως 
θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι παρακάτω παράγοντες: 
• Political. Το Πολιτικό περιβάλλον έχει σχέση με το πολιτικό καθεστώς, τους νόμους και 

εμπίπτουν σε αυτό η πολιτική σταθερότητα και η μορφή διακυβέρνησης. Αναφέρεται 
επίσης στην ύπαρξη οργανωμένου κράτους και στην δυνατότητα να αντεπεξέλθει σε μια 

 
108 Ο καθηγητής του Harvard Francis Aguilar θεωρείται ο δημιουργός της PEST Analysis. Το περιέλαβε ως ένα 
εργαλείο στο βιβλίο του " Scanning the Business Environment (1967)"  
https://en.wikipedia.org/wiki/Francis_J._Aguilar (Ιανουάριος 2021) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Francis_J._Aguilar
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καταστροφή. Στην μορφή του πολιτεύματος και των πιθανών περιορισμών, στην παροχή 
αγαθών και υπηρεσιών σε μια κρίσιμη κατάσταση.  

• Economic. Το Οικονομικό περιβάλλον. Αφορά την οικονομική ζωή και την ανάπτυξη 
μιας κοινωνίας ή μιας χώρας, στις ατομικές ή οικογενειακές οικονομικές δυνατότητες 
(π.χ. ανεργία, διαθέσιμο εισόδημα), αλλά και στις ορατές οικονομικές επιπτώσεις άλλων 
κρίσεων που δεν είναι αμιγώς οικονομικές (π.χ. πανδημία – υγειονομική κρίση). 

• Social. Το Κοινωνικό περιβάλλον. Πολιτιστικές πτυχές, η κουλτούρα, οι κοινωνικές 
τάσεις πρέπει να διερευνώνται καθώς και η ύπαρξη εντός του νοικοκυριού προσώπων 
που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Άλλα επιπλέον θέματα άπτονται της 
ασφάλειας, των ειδικών κοινωνικών δομών, ή της διαμονής σε υποβαθμισμένες περιοχές. 

• Technological. Τεχνολογικό περιβάλλον. Οι τεχνολογικές δυνατότητες που υπάρχουν για 
την εφαρμογή του επιπέδου της ετοιμότητας που επιθυμεί κάποιος αλλά και πρακτικά 
ζητήματα όπως για παράδειγμα, πόσο κοντά είναι ο τόπος μόνιμης κατοικίας σε μια 
βιομηχανική περιοχή και τι κίνδυνοι προκύπτουν από την εκεί τεχνολογική 
δραστηριότητα. 

• Environmental. Φυσικό Περιβάλλον. Περιβαλλοντικές παράμετροι όπως η κλιματική 
αλλαγή, η εκδήλωση ακραίων φυσικών φαινομένων (π.χ. ανεμοστρόβιλοι, 
χαλαζοπτώσεις), η αντίστοιχη τρωτότητα προσώπων και περιουσιών, αλλά και η 
συχνότητα εμφάνισης άλλων καταστροφικών συμβάντων (σεισμοί, πλημμύρες κ.λπ.) και 
η έκθεση σε αυτά.  

• Educational. Εκπαίδευση/εξάσκηση. Αφορά στη δυνατότητα εκπαίδευσης σε θέματα 
προετοιμασίας και αντιμετώπισης καταστροφών, στην πρακτική εξάσκηση σε πρώτες 
βοήθειες κ.λπ.  

Λαμβάνοντας υπόψη και αναλύοντας τους ανωτέρω εξίσου σημαντικούς παράγοντες, 
θα είναι δυνατό να αναδυθούν νέα στοιχεία, που θα συνδράμουν αποφασιστικά στον ορθό 
σχεδιασμό, στον εντοπισμό προβλημάτων, στην επισήμανση των επιβαλλόμενων αλλαγών με 
την αντίστοιχη προσαρμογή του σχεδιασμού, στην αποφυγή έναρξης ενεργειών που θα 
αποτύχουν ή θα είναι άνευ ουσίας αλλά και στον σχηματισμό αντικειμενικής άποψης για 
δραστηριότητες και προμήθειες. Με αυτό τον τρόπο θα διαμορφωθούν αποφάσεις και θα 
πραγματοποιηθεί λεπτομερής σχεδιασμός που θα ελαχιστοποιεί τους πιθανούς κίνδυνους. 

Σενάρια  
Η ανάπτυξη σεναρίων είναι άλλο ένα εργαλείο που θα βοηθήσει στον συνολικό 

σχεδιασμό και στην παραμετροποίηση του Β.Ο.Β.72 και του Κυτίου Βασικών Προμηθειών. 
Το κάθε σενάριο πρέπει να προσεγγίζει το θέμα της ετοιμότητας διεπιστημονικά. Για τις 
περιπτώσεις που εξετάζουμε ένα δυναμικό σενάριο είναι αναγκαίο να λαμβάνει υπόψη το 
προφίλ των προσώπων που συμμετέχουν και ποιες προηγούμενες γνώσεις καθίστανται 
παρωχημένες ή θεωρούνται απαραίτητες. Οφείλει να είναι προσαρμοστικό, ευέλικτο και 
εξατομικευμένο, παράλληλα δε η οπτική στο αντικείμενο της ετοιμότητας πρέπει να είναι 
διαθεματική. Πάντα βέβαια προέχει η ασφάλεια κατά την εφαρμογή των σεναρίων, 
περιορίζοντας στο ελάχιστο τους κινδύνους. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα εστιάζοντας στη 
δομή και τη μορφή ενός σεναρίου να καλυφθεί ένα μόνο αντικείμενο, θέμα ή ενότητα. 
Δηλαδή περιορίζοντας τη γνωστική περιοχή που σχετίζεται με το σενάριο, αυτό να έχει μεν 
πληρότητα αλλά όχι πολύπλευρη διερεύνηση καταστροφών ή κινδύνων. 

Μπορούν λοιπόν να εφαρμοσθούν ρεαλιστικά σενάρια εκδήλωσης σεισμού, 
λαμβάνοντας υπόψη και τις ανθρώπινες συμπεριφορές, σενάριο συγκέντρωσης των μελών 
της οικογένειας στην B.O.L. ενώ τα μέλη δεν βρίσκονται στην ίδια περιοχή, σενάρια 
εκκένωσης του χώρου εργασίας κ.λπ., προσαρμόζοντας ανάλογα με το σενάριο, τις δράσεις 
και την θέση/χρηστικότητα του Σακίδιο Εκτάκτων Αναγκών σε αυτό. Πρωταρχικής σημασίας 
θέμα αποτελεί  η συμφωνία του σεναρίου με την πραγματικότητα, να έχει δηλαδή το σενάριο 
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ρεαλιστικό υπόβαθρο (τις ελληνικές συνθήκες) και να αφορά ένα άτομο, μια οικογένεια ή μια 
ομάδα ανθρώπων (π.χ. εργασιακή ομάδα, ή κοινοτική ομάδα) και όχι κάτι ασαφές ή αόριστο.  

Οι συνθήκες αβεβαιότητας σαφώς και είναι πολλές. Δεν είναι εφικτό να προβλεφθούν 
όλες οι περιπτώσεις που μπορεί να λάβουν χώρα σε ένα έκτακτο γεγονός. Έτσι ο σχεδιασμός 
θα πρέπει να γίνεται έχοντας πάντα υπόψη μας ότι όλα μπορούν να αλλάξουν και ότι είναι 
αδύνατο να προβλεφθούν όλες οι πιθανές εκφάνσεις ενός καταστροφικού συμβάντος. 
Άλλωστε, με τον ορθό σχεδιασμό θα αποκλειστεί η πλειονότητα των εκπλήξεων και έστω και 
εάν το γενικό σχέδιο τελικά αποτύχει συνολικά ή εν μέρει δεν θα προκληθεί απόλυτη 
παράλυση.  

Με τη χρήση των ανωτέρω εργαλείων θα υπάρχουν οφέλη όχι μόνο στον γενικό 
σχεδιασμό αλλά και στα συγκεκριμένα αντικείμενα που εξετάζονται. Η αξιολόγηση της 
τρέχουσας κατάστασης και των αναμενόμενων καταστροφών, είναι ουσιώδης παράμετρος για 
την βάσει σχεδιασμού, τελική διαμόρφωση τόσο του Σακιδίου Εκτάκτων Αναγκών όσο και 
του Κυτίου Βασικών Προμηθειών. Κρίσιμα ερωτήματα όπως τι; πως; που; πότε; ποιος; γιατί; 
θα πρέπει να τεθούν και να απαντηθούν σε ρεαλιστική βάση. 

Ποιες είναι οι οικονομικές δυνατότητες και οι πόροι που διαθέτει κάποιος για ένα 
Κυτίο Βασικών Προμηθειών; Οι ικανότητες και δεξιότητες που έχει ο υποψήφιος 
κάτοχος/χρήστης αποτελούν δυνατά σημεία στον σχεδιασμό του τρόπου πλήρωσης ενός 
Β.Ο.Β.72; Οι τυχόν ιδιαιτερότητες σε τι αδυναμίες τον οδηγούν; Είναι αυτές ανασταλτικός 
παράγοντας στον συνολικό σχεδιασμό δράσεων ετοιμότητας; Πώς μπορεί να εξελίξει κάποιος 
π.χ. ένα G.H.B., με βάση τις νέες τεχνολογίες; Ποιες είναι οι κρίσιμες πηγές ενημέρωσης 
κατά την διάρκεια ενός καταστροφικού συμβάντος; Όλα αυτά αποτελούν μερικά ενδεικτικά 
θέματα και ερωτήματα μιας προσαρμοσμένης S.W.O.T. ανάλυσης.  

Ερωτήματα μιας P.E.S.T.E.Ε. ανάλυσης θα μπορούσαν να είναι: 
Τι επιπλέον θα πρέπει κάποιος να εντάξει στον εξοπλισμό του σακιδίου ή τι είδους 
εκπαίδευση πρέπει να έχει εφόσον εργάζεται κοντά σε βιομηχανία που χρησιμοποιεί 
επικίνδυνες ουσίες που αναφέρονται στην οδηγία SEVESO III109; (Τεχνολογικό περιβάλλον). 
Ποιες είναι οι προτεραιότητες που αναμένεται να δώσει η πολιτική ηγεσία κατά την 
αντιμετώπιση των επιπτώσεων ενός ισχυρού σεισμού; Εφόσον δεν υπάρχει σοβαρός 
τραυματισμός δικός μας ή στο οικογενειακό μας περιβάλλον, πότε αναμένεται να υπάρξει 
ουσιαστική κρατική αρωγή; (Πολιτικό περιβάλλον). 
Υπάρχουν άλλοι κίνδυνοι στην περιοχή που διαμένει κάποιος κατά ή μετά από ένα 
καταστροφικό συμβάν; Π.χ. κλοπές ή λεηλασίες. Πόσο αξιόπιστες είναι οι πληροφορίες που 
διακινούνται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά από την εκδήλωση μιας κρίσης; 
(Κοινωνικό περιβάλλον). 
Μήπως στο περιβάλλον στο οποίο διαμένει κάποιος ευνοείται η εκδήλωση πυρκαγιών; 
Έχουν παρατηρηθεί κατολισθητικά φαινόμενα στην περιοχή μετά από καταρρακτώδεις 
βροχές; Σε ποιες εποχές του χρόνου πρέπει να υπάρχει αυξημένη επαγρύπνηση; (Φυσικό 
Περιβάλλον). 
Οι κρίσιμες υποδομές μιας περιοχής μπορούν να αντέξουν σε μια καταστροφή; Οι βασικές 
οδικές αρτηρίες επαρκούν για τη μαζική εκκένωση κατά την εκδήλωση μιας μεγάλης 
πυρκαγιάς (megafire); Ένας χάρτης της περιοχής στο σακίδιο θα ήταν χρήσιμος; Υπάρχει 
όμως ευχέρεια στην ανάγνωση ενός χάρτη; Θα αντεπεξέλθει το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο 
στις αυξημένες ανάγκες χρήσης μετά από έναν σεισμό; Μήπως πρέπει να ενταχθεί στον 
σχεδιασμό της Β.Ο.Β.72 η προμήθεια ενός ασυρμάτου; Τι γνώσεις απαιτεί ο χειρισμός ενός 
ασυρμάτου; (Εκπαίδευση). 

Τέλος, ειδικά σε ό,τι αφορά την ανάλυση των κρίσεων και την διαχείριση φυσικών 
και ανθρωπογενών καταστροφών, καίριο σημείο κατά την υλοποίηση του σχεδιασμού είναι 

 
109 Η νέα Οδηγία SEVESO (2012/18/EU), εκδόθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση την 4η Ιουλίου 2012 (ΕΕ αριθ. L 
197 της 24ης Ιουλίου 2012) και τέθηκε σε ισχύ στις 13 Αυγούστου 2012 και με την ονομασία SEVESO IΙI. 
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και η αποφυγή της επίσκεψης της «Νεράιδας της Καλής Ιδέας»110 (Κόλλιας Δ., 2020) ένα 
φαινόμενο κατά το οποίο ένα άτομο ή μια ομάδα έχουν πραγματοποιήσει τον ανάλογο 
σχεδιασμό για την αντιμετώπιση μιας κρίσης. Ο σχεδιασμός αυτός έχει ελεγχθεί μέσα από 
ασκήσεις, έχει συμφωνηθεί και γίνει αποδεκτός από όλους και ξαφνικά την ώρα του 
συμβάντος εμφανίζεται κάποιος με μία «καλή ιδέα», μια έμπνευση, η οποία δεν έχει 
παραμετροποιηθεί, δεν έχει δοκιμασθεί, ούτε έχει συζητηθεί αρκετά. Είναι δηλαδή, η 
«ευφάνταστη σύλληψη» μιας ιδέας, η «επιφοίτηση» και η ανακοίνωση της «τέλειας σκέψης» 
που δεν συνάδει με τα εγκεκριμένα και συμφωνηθέντα μνημόνια και πρωτόκολλα. Η 
υιοθέτηση αυτής της γνώμης δρα διαλυτικά, μπορεί να οδηγήσει σε τροποποίηση ή μη 
απαραίτητη απαλοιφή παραμέτρων ενός δομημένου πλάνου αντιμετώπισης μιας κρίσης ή 
ενός σχεδιασμού και σε ένα μη απαραίτητο αυτοσχεδιασμό της τελευταίας στιγμής. Αυτό θα 
προκαλέσει σοβαρές επιπτώσεις στην εφαρμογή του σχεδίου (στρέβλωση, άρνηση, περιττές 
αλλαγές) αλλά θα έχει και δυσμενείς συνέπειες στους συμμετέχοντες (σύγχυση, σύγκρουση, 
ανασφάλεια, απογοήτευση, μείωση αυτοπεποίθησης, άγχος). Η τροποποίηση ή η μη 
απαραίτητη απαλοιφή μιας παραμέτρου ενός δομημένου πλάνου ή ενός στρατηγικού 
σχεδιασμού, το μετατρέπει σε ανεπαρκές καθιστώντας το ανασφαλές. 

Συνοπτικά επομένως, θα μπορούσε να ειπωθεί ότι χρησιμοποιώντας τα παραπάνω 
εργαλεία και τις σχετικές αναλύσεις μπορεί κάποιος να δημιουργήσει μια λίστα δυνητικών 
ενεργειών που μπορεί πραγματοποιήσει και να θέσει τους ανάλογους στόχους. Με αυτό τον 
τρόπο θα καθορίσει το σχέδιο δράσης βάσει χρονοδιαγράμματος που θα συνάδει με τις 
δυνατότητές του, καθιστώντας ρεαλιστικό τον Στρατηγικό Σχεδιασμό τόσο για τα 
συγκεκριμένα αντικείμενα (Σακίδιο Εκτάκτων Αναγκών και το Κυτίο Βασικών 
Προμηθειών), όσο και για την ένταξή τους στο γενικότερο πλαίσιο ενός πλάνου ετοιμότητας. 
 

4.4.5 Πρότυπη Διεργασία ISO 31000 
Μεταξύ των διεθνών προτύπων που είναι τα κύρια προϊόντα του ISO111, 

δημοσιεύονται επίσης από τον ίδιο οργανισμό τεχνικές εκθέσεις, οδηγοί και τεχνικές 
προδιαγραφές, που είναι διαθέσιμες στο κοινό. Το Πρότυπο Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων 
ISO 31000 : 2009 είναι ένα διεθνές πρότυπο διαχείρισης κινδύνων που έχει συνταχθεί κυρίως 
για επιχειρήσεις και οργανισμούς. Περιγράφει λεπτομερώς τη συστηματική και λογική 
διαδικασία και θέτει μια σειρά από αρχές που πρέπει να τηρηθούν προκειμένου να καταστεί 
αποτελεσματική η διαχείριση του κινδύνου. Ορίζει δηλαδή τη διαδικασία διαχείρισης 
κινδύνων ως τη «συστηματική εφαρμογή πολιτικών διαχείρισης, διαδικασιών και πρακτικών 
στις δραστηριότητες επικοινωνίας, διαβούλευσης, καθορισμού του πλαισίου και προσδιορισμού, 
ανάλυσης, αξιολόγησης, αντιμετώπισης, παρακολούθησης και επανεξέτασης του κινδύνου» 112 

Η διαδικασία διαχείρισης κινδύνου που προτείνεται στο ISO 31000 είναι ένα σημείο 
εκκίνησης για την εξέταση τόσο των διαδικασιών όσο και των πρακτικών που μπορούν να 
εφαρμοσθούν στον γενικότερο σχεδιασμό διαχείρισης κινδύνων από φυσικές και 
ανθρωπογενείς καταστροφές και την ένταξη σε αυτό του Σακιδίου Εκτάκτων Αναγκών και 
του Κυτίου Βασικών Προμηθειών. Επιπλέον, μπορεί να εξετασθεί και η εφαρμογή μιας 
ανάλογης διαδικασίας στα πρότυπα ορθής πρακτικής ΕΛΟΤ/ISO 31000 και ISO/IEC 31010 
για το ίδιο το σακίδιο ή το κυτίο. 

 
110 Κόλλιας, Δ. (2020) ‘Διαχείριση κρίσεων και το Φαινόμενο της «Νεράιδας της Καλής Ιδέας» (The Good Idea 
Fairy Effect)’ ΟΡΟΓΡΑΜΜΑ No 161, Μάρτιος Απρίλιος 2020, σελ.3, ISSN 1106-1073, Διμηνιαία έκδοση της 
Ελληνικής Εταιρείας Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ), Αθήνα. 
111 ISO: International Organization for Standardization (Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης) είναι μια διεθνής 
οργάνωση δημιουργίας και έκδοσης προτύπων που αποτελείται από αντιπροσώπους των εθνικών 
οργανισμών τυποποίησης. https://www.iso.org/home.html (Ιανουάριος 2021) 
112  The International Organization for Standardization, The International Trade Centre, the United Nations 
Organization for Industrial Development. Risk Management-Principles and guidelines (ISO 31000: 2009). 
Geneva, Switzerland, 2009. 

https://www.iso.org/home.html
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Το πρότυπο ISO 31000 παρέχει τις γενικές οδηγίες σχετικά με τη διαχείριση της 
διακινδύνευσης και δεν προορίζεται για τον σκοπό της απλής πιστοποίησης. Η χρήση του ως 
στόχο έχει την εναρμόνιση των διαδικασιών διαχείρισης της διακινδύνευσης με υπάρχοντα 
πρότυπα, αλλά και με μελλοντικά. Είναι υποστηρικτικό, παρέχοντας μία κοινή προσέγγιση 
στα πρότυπα που μεταχειρίζονται ειδικούς κινδύνους ή και τομείς, χωρίς όμως να υποκαθιστά 
αυτά τα πρότυπα. Δεν προορίζεται συγκεκριμένα για κάποια βιομηχανία ή τομέα, οργανισμό 
ή δομή. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιονδήποτε είτε αυτή είναι επιχείρηση δημόσια, 
είτε ιδιωτική ή κοινοτική, είτε ένωση, είτε όμιλος ή όπως στην περίπτωσή μας σε ατομικό - 
οικογενειακό επίπεδο. Επιπλέον, το συγκεκριμένο πρότυπο μπορεί να καταστεί πεδίο 
εφαρμογής καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής μιας ενέργειας ή ενός οργανισμού και σε 
ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, οι οποίες περιλαμβάνουν αποφάσεις και στρατηγικές, 
λειτουργικές διεργασίες, έργα, προϊόντα, υπηρεσίες κ.λπ.. Εκτός αυτών, σημασία δεν έχει το 
είδος της διακινδύνευσης, ούτε η φύση και οι συνέπειες – θετικές ή αρνητικές. (ISO, ISO 
31000 Risk Management - Guidelines, 2018). 

Σύμφωνα με το πρότυπο ISO 31000, η εκ των προτέρων μελέτη των ενεργειών σε μια 
ενδεχόμενη κρίση ή κίνδυνο, μειώνει τις επιπτώσεις στο ελάχιστο δυνατό. Ρυθμίζει τις 
απαιτήσεις της διαδικασίας διαχείρισης του  κινδύνου και εισάγει τη μεθοδολογία της 
ανάλυσης του κινδύνου. Εδώ, θα γίνει μια προσπάθεια να  εφαρμόζουμε αυτά τα βήματα για 
να μελετήσουμε τη διαδικασία και την πρακτική που μπορεί να ακολουθηθεί. Συγκεκριμένα, 
το πρότυπο ISO 31000 αποτελείται από τα ακόλουθα: (α) καθορισμό του πλαισίου, (β) 
διενέργεια και διεξαγωγή της αξιολόγησης κινδύνου (συμπεριλαμβανομένης της 
αναγνώρισης, της ανάλυσης και της αξιολόγησης κινδύνου), (γ) τη θεραπεία κινδύνου, 
παράλληλα με (δ) την παρακολούθηση και επανεξέταση και την (ε) επικοινωνία και 
διαβούλευση. 

 

 
Διάγραμμα 5.  Risk Management Process - ISO 31000 : 2009 

 
Προσαρμόζοντας τώρα το ISO 31000 στην περίπτωση του Β.Ο.Β.72 και του Κυτίου 

Βασικών Προμηθειών σε σχέση με τον συνολικό σχεδιασμό ετοιμότητας, θα πρέπει καταρχήν 
να ληφθεί υπόψη ότι αναφερόμαστε σε ατομικό επίπεδο προετοιμασιών (ή νοικοκυριού). 
Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι πρέπει να απουσιάζει η προτροπή σε τοπικό/κοινοτικό ή και 
εθνικό επίπεδο για ετοιμότητα, αλλά η ευθύνη για αυτές τις ενέργειες είναι κυρίως 
προσωπική. Άλλωστε, σύμφωνα με το Ν.4662/2020 στο τεσσάρων επιπέδων σύστημα της 
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πρόληψης, ετοιμότητας, αντιμετώπισης και αποκατάστασης, αν εστιάσουμε στην ατομική ή 
οικογενειακή ετοιμότητα διαπιστώνουμε ότι αυτή αφορά το σύνολο των μέτρων και δράσεων, 
που λαμβάνονται εκ των προτέρων και στοχεύουν στη διασφάλιση της αποτελεσματικής 
αντίδρασης στις επιπτώσεις των κινδύνων, στην ελαχιστοποίηση των πιθανοτήτων απώλειας 
ζωής, στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας και στη μείωση της τρωτότητας. Επισημαίνεται ότι 
όλα τα ατομικά μέτρα προστασίας και ετοιμότητας πρέπει να εντάσσονται στο γενικότερο 
πλαίσιο των σχεδίων ετοιμότητας σε περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο. 

Εύκολα γίνεται αντιληπτό ότι μετά τον καθορισμό των κινδύνων, την εκτίμησή τους 
(αναγνώριση, ανάλυση, αξιολόγηση), κατά την φάση της αντιμετώπισής τους, κυρίως δε του 
μετριασμού των επιπτώσεων και της έμμεσης διαχείρισής τους, μπορεί η χρήση και η κατοχή 
ενός Σακιδίου Εκτάκτων Αναγκών και ενός Κυτίου Βασικών Προμηθειών να είναι ζωτικής 
σημασίας. Η επιτυχία του συνόλου των μέτρων περατώνεται με την καταγραφή των 
αναγνωρίσιμων κινδύνων και απειλών που ενεργοποιούν τον κύκλο καταστροφών, την 
εκτίμηση και αξιολόγηση των κινδύνων και συμβάντων όλου του κύκλου των καταστροφών 
αλλά και την εφαρμογή ανά τακτά χρονικά διαστήματα εκπαιδευτικών σεναρίων, ενώ σε 
πρακτικό επίπεδο πρέπει να υπάρχει  επικαιροποίηση των εφοδίων σακιδίου και κυτίου. 
Επιβάλλεται μάλιστα η παρακολούθηση να περιλαμβάνει τόσο την απλή συντήρηση του 
σακιδίου και του κυτίου όσο και την ανασκόπηση της τρέχουσας κατάστασης, των γεγονότων 
και των απειλών ή των νέων κινδύνων που προκύπτουν από το φυσικό ή τεχνολογικό 
περιβάλλον. Σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση, υπάρχει και η άποψη ότι οι προτεραιότητες δεν 
πρέπει να καθορίζονται βάσει αξιολόγησης κινδύνου αλλά να βασίζονται σε ευπάθειες/ 
τρωτότητες και ελλείψεις μετά από αξιολόγηση ικανοτήτων. Βασικός παράγοντας όμως 
παραμένει ο άνθρωπος και για αυτό λαμβάνονται υπόψη εκτός των άλλων και πολιτισμικά 
στοιχεία, συνήθειες και ιδιαιτερότητες. Η προσωπική οργάνωση με τον απαραίτητο 
εξοπλισμό και τα κατάλληλα μέσα καθώς και η εξασφάλιση των ανάλογων πόρων περιορίζει 
τις πιθανές επιπτώσεις ενός καταστροφικού συμβάντος.  

 

 
Διάγραμμα 6. Διαδικασία και πρακτική εφαρμογή του NRA (Εθνική Εκτίμηση/Αξιολόγηση Κινδύνου), 
(προσαρμοσμένο / τροποποιημένο βασισμένο στο ISO 31000113, Κόλλιας Δ., 2021) 

 
113 Lexin Lin (2018), Integrating a national risk assessment into a disaster risk management system: Process and 
practice, Ιnternational Journal of Disaster Risk Reduction 27 (2018), 625-631. 
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Η επικοινωνία και η συζήτηση με τα μέλη του εκάστοτε νοικοκυριού θα οδηγήσει 
πιθανόν σε αναθεώρηση των πρακτικών αλλά και σε αναζήτηση νέων μεθόδων, υλικών ή σε 
εκπαίδευση για την απόκτηση δεξιοτήτων, σε σχέση πάντα με το Β.Ο.Β.72 και το Κυτίο 
Βασικών Προμηθειών. Επιπλέον, μπορεί να υπάρξει επικοινωνία και η διαβούλευση με 
αρμοδίους φορείς όπως είναι η Πολιτική Προστασία, η Πυροσβεστική ή οι εθελοντικές 
οργανώσεις αλλά και διαβούλευση σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας, σε fora ή ιστότοπους στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η αποτελεσματική επικοινωνία διευκολύνει τις 
αλληλεπιδράσεις μεταξύ των ενδιαφερομένων από ετερόκλιτα κοινωνικά υπόβαθρα και σε 
διάφορα επίπεδα. Όλα αυτά παρέχουν κατανόηση, εξοικείωση και αλληλοεπίδραση κατόχων 
Β.Ο.Β.72 και Κυτίου Βασικών Προμηθειών ή εν δυνάμει χρηστών μεταξύ τους και προωθούν 
την ανταλλαγή πληροφοριών. Ένα ευρύτερο πλαίσιο απόψεων, από διαφορετικές οπτικές 
γωνίες και συνεργασιών μεταξύ των ενδιαφερομένων και συμμετεχόντων είναι το ζητούμενο. 
Με συνεχή παρακολούθηση, αναθεώρηση των υλικών και του σχεδιασμού, με 
ανατροφοδότηση των πληροφοριών και της γνώσης θα εμπεδωθεί η αίσθηση ασφάλειας και 
θα εδραιωθεί η ετοιμότητα και η ευαισθητοποίηση των πολιτών. Με αυτόν τον τρόπο, θα 
καθιερωθεί η κατοχή και συντήρηση ενός τουλάχιστον Σακιδίου Εκτάκτων Αναγκών και 
Κυτίου Βασικών Προμηθειών, ανά άτομο και νοικοκυριό αντίστοιχα, ως μέτρο 
αυτοπροστασίας. 

Αναγνώριση διακινδύνευσης
κατάλογος στοιχείων

κίνδυνος, συμβάν, πιθανότητα, 
σοβαρότητα

Αποτίμηση διακινδύνευσης
(σε σχέση με κριτήρια ΑΔ)

Λήψη μέτρων τροποποίησης
(επιλογές, πρόγραμμα /μέτρα)

Αντιμε/ση

Ανάλυση διακινδύνευσης

Αξιολόγηση Δ

πιθανότητα συνέπεια
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Διάγραμμα 7. Διαχείριση διακινδύνευσης ΕΛΟΤ/ISO 31000114 
 

Πολλάκις έχει αναφερθεί ότι ο σύγχρονος πολυεπίπεδος τρόπος επικοινωνιών παρέχει 
πληθώρα πληροφοριών στον παγκόσμιο πληθυσμό. Συχνά επομένως πληροφορούμαστε 
καταστροφικά συμβάντα και διαπιστώνουμε ότι φαινομενικά δευτερεύοντα γεγονότα ή 
κρίσεις σε γεωγραφικά απομακρυσμένα σημεία, μπορούν εύκολα με την μορφή αλυσιδωτής 
αντίδρασης να μας επηρεάσουν και τελικά να προκαλέσουν σοβαρές απώλειες σε 
ανθρώπινες ζωές και περιουσίες. Απαιτείται μια αντικειμενική προσέγγιση για όλους τους 
κινδύνους για την ορθή αξιολόγησή τους, ενώ είναι αναγκαία η προσπάθεια ολόκληρης της 
κοινωνίας για την αντιμετώπισή τους. Οι τρόποι αντιμετώπισης κάθε κινδύνου (αρνητική 

 
114 Φραγκούλης Δ. Κρόκος, ΔΙΠ51/ ΑΘΗ-3, 3η ΟΣΣ/2017-01-28 Διαχείριση  Διακινδύνευσης, Παρουσίαση ΕΑΠ. 
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διακινδύνευση) είναι η αποφυγή του ή ο διαμερισμός/επιμερισμός (χωρικός ή χρονικός), σε 
περίπτωση όμως που ο κίνδυνος είναι παραμένων, τότε νομοτελειακά οδηγούμαστε στην 
αποδοχή του και σε ενέργειες ή δράσεις που οδηγούν στη μείωση των συνεπειών του. Σε 
αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η προμήθεια ενός Σακιδίου Εκτάκτων Αναγκών και η 
συντήρηση ενός Κυτίου Βασικών Προμηθειών. 

Όπως κάθε μονάδα ή οργανισμός ανεξαρτήτως τύπου και μεγέθους αντιμετωπίζει 
εσωτερικούς και εξωτερικούς αστάθμητους παράγοντες, αλλά και επιρροές που καθιστούν 
αβέβαιη την επίτευξη των στόχων του έτσι κι ένα άτομο ή ένα νοικοκυριό αντιμετωπίζει 
κινδύνους από το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον. H επίδραση αυτής της 
αβεβαιότητας στους στόχους ενός οργανισμού είναι η διακινδύνευση. (ISO, ISO 31000 Risk 
Management - Guidelines, 2018). Το πρότυπο ISO 31000 απευθύνεται κυρίως σε άτομα που 
δημιουργούν και προστατεύουν την αξία σε μονάδες, βιομηχανίες κ.λπ., μέσω της 
διαχείρισης της διακινδύνευσης, της λήψης αποφάσεων, τον καθορισμό και την επίτευξη 
στόχων, καθώς και τη βελτίωση των επιδόσεων (ISO, ISO 31000 Risk Management - 
Guidelines, 2018).  

Επομένως, η ανάλυση της διακινδύνευσης μπορεί να πραγματοποιηθεί με ποικίλους 
βαθμούς λεπτομέρειας και πολυπλοκότητας, ανάλογα με τον σκοπό, τη διαθεσιμότητα και 
την αξιοπιστία των πληροφοριών και τους διαθέσιμους πόρους. Οι τεχνικές ανάλυσης 
μπορούν να είναι ποσοτικές, ποιοτικές ή να προκύψουν από τον συνδυασμό και των δύο, 
ανάλογα με τις συνθήκες και την προβλεπόμενη χρήση (ISO, ISO 31000 Risk Management - 
Guidelines, 2018). Η ανάλυση της διακινδύνευσης θα πρέπει να μελετά παράγοντες, όπως: 

 Το ενδεχόμενο των συμβάντων και των συνεπειών, 
 Τη φύση και το μέγεθος των συνεπειών, 
 Την πολυπλοκότητα και την αλληλουχία των γεγονότων (φαινόμενο domino), 
 Παράγοντες που σχετίζονται με το χρόνο και τη μεταβλητότητα, 
 Την αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων ελέγχων. 

Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε απόφαση: 
 Να μην γίνει τίποτα περισσότερο, 
 Να εξεταστούν οι επιλογές της αντιμετώπισης της διακινδύνευσης, 
 Να γίνει περαιτέρω ανάλυση για την καλύτερη κατανόηση της διακινδύνευσης, 
 Διατήρησης των υφιστάμενων μέτρων, 
 Επανεξέτασης των στόχων. 

Πι
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Υψηλή
Μέση

Χαμηλή
Πολύ χαμηλή
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Πίνακες 4-6.  Τυπικές μήτρες διακινδύνευσης (Risk matrix) 
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Πίνακας 7. Ενιαίος πίνακας που εμφανίζονται συνολικά η Μήτρα διακινδύνευσης (Risk matrix) με την 
πιθανότητα-συχνότητα / απειλών και τις επιπτώσεις (PMI, 2017). Φαίνονται οι ιδιαιτερότητες που πρέπει να 
ληφθούν υπόψη, διευκρινίζεται η χρωματική κλίμακα, καθορίζεται η αποτίμηση της διακινδύνευσης και η 
εκτίμηση εμφάνισης του κινδύνου. (Cooper et al, 2005) σε σχέση με την χρήση σακιδίου ή κυτίου. 
(Συγκεντρωτικός και προσαρμοσμένος Κόλλιας Δ., 2021). 
Ιδιαιτερότητα Απειλή 
Πιθανότητα Πολύ υψηλή Υψηλή Μεσαία Χαμηλή Πολύ χαμηλή 
Πολύ υψηλή      

Υψηλή      
Μεσαία      
Χαμηλή      

Πολύ χαμηλή      
Ατομικό b 

Οικογενειακό 👪 

Καταστροφική Κρίσιμη/Μεγάλη Σημαντική/Οριακή Μικρή/Μέτρια Αμελητέα 
Σοβαρότητα Συνεπειών 

 

Ιδιαιτερότητες 
2 1 Ë 👤 V [ 

Προβλήματα 
ακοής 

Προβλήματα 
όρασης 

Κινητικά 
προβλήματα 

Νοητικά 
προβλήματα 

Άλλα 
προβλήματα 

Χωρίς  
προβλήματα 

 
Επιπτώσεις - Αποτίμηση της Διακινδύνευσης 

Χρώμα Κίνδυνος Συνέπεια Σημασία Προτεραιότητα Σακίδιο/Κυτίο 
 Πολύ Υψηλός  Καταστροφική Απαιτούνται άμεσες ενέργειες Πολύ Υψηλή 🎒 / 🏬 
 Υψηλός Κρίσιμη/Μεγάλη Απαιτούνται ενέργειες Υψηλή 🎒 / 🏬 
 Μεσαίος  Σημαντική/Σοβαρή Ενέργειες κατά το δυνατόν Μεσαία 🎒 / 🏬 
 Χαμηλός  Μικρή/Μέτρια Ενέργειες κατά περίπτωση Χαμηλή 🎒 / 🏬 
 Πολύ χαμηλός  Αμελητέα/Ασήμαντη Δεν απαιτούνται ενέργειες Πολύ Χαμηλή 🎒 / 🏬 

 
Κλίμακα πιθανότητας - Εκτίμηση εμφάνισης 

 Πιθανότητα Επίπεδο Περιγραφή 
Ενδεικτική 
εξαμηνιαία 
πιθανότητα 

(%) 
Α Πολύ υψηλή Σχεδόν βέβαιο Συχνό. Αναμενόμενο. Πιθανό να συμβεί άμεσα. 80-100  
Β Υψηλή Πιθανό Πιθανό να συμβεί κατά τo προσεχές χρονικό διάστημα. 60-80 
C Μεσαία Δυνατόν Περιστασιακά. Είναι πιθανό να συμβεί αλλά όχι άμεσα. 40-60 
D Χαμηλή Απίθανο Σπάνιο, απίθανο να συμβεί στο επόμενο χρονικό διάστημα 20-40 
E Πολύ χαμηλή Σπάνιο Πολύ απίθανο να συμβεί 0-20 

 
Όπως έχει αναφερθεί115, όλοι οι κίνδυνοι που καταγράφονται πρέπει να αξιολογούνται, 

δηλαδή να εξετάζεται πόσο πιθανό είναι κάθε πηγή κινδύνου να προκαλέσει βλάβη. Η 
διαδικασία αυτή μπορεί να είναι ποιοτική ή ποσοτική δηλαδή μπορεί να χρειαστεί να γίνουν 
μετρήσεις παραγόντων ή να γίνει αξιολόγηση στατιστικών στοιχείων και ειδικευμένων 
τεχνικών ανάλυσης. Με αυτόν τον τρόπο διαπιστώνεται αν θα χρειαστεί ή όχι η λήψη 

 
115 (α) Γκόρου Δήμητρα, Εφαρμογή της διακινδύνευσης στον κλάδο των βιομηχανιών χυμών: Βιβλιογραφική 
ανασκόπηση και μελέτη περίπτωσης, Διπλωματική Εργασία ΜΠΣ, ΕΑΠ, Σχολή Θετικών Επιστημών και 
Τεχνολογίας, Ιούνιος 2019. Αθήνα. (β) Παπαδοπούλου Αναστασία, Η προσέγγιση της διακινδύνευσης στη νέα 
έκδοση του ISO 9001:2015. Μελέτη περίπτωσης διαχείρισης διακινδύνευσης σε διεργασία προμηθειών σε 
τεχνικό έργο, Διπλωματική Εργασία, ΕΑΠ, Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Σεπτέμβριος 2018, 
Πάτρα. (γ) Νακίδης Στυλιανός, Διαχείριση Επιχειρησιακής Διακινδύνευσης και Υγιεινής & Ασφάλειας 
Εργαζομένων σε Αεροπορικό Οργανισμό - Μελέτη Εφαρμογής των ISO31000:2018 και ISO45001:2018 σε 
Σχολή Χειριστών Αεροσκαφών, Διπλωματική Εργασία, ΕΑΠ, Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, 
Σεπτέμβριος 2018, Πάτρα. 
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επιπρόσθετων μέτρων για την απαλοιφή ή τη μείωση του κινδύνου. Η αξιολόγηση και 
ιεράρχηση των κινδύνων, αρχικά βασίζεται στην αξιολόγηση της πιθανότητας να συμβεί ένα 
φυσικό ή ανθρωπογενές καταστροφικό γεγονός, να προκληθεί βλάβη στην υγεία ανθρώπων ή 
σε υλικά αγαθά και κατ’ επέκταση στην αξιολόγηση της σοβαρότητας των συνεπειών του 
γεγονότος στην εξεταζόμενη περιοχή. Βασίζεται επίσης στην κλίμακα Πιθανοτήτων – 
Επιπτώσεων (Bellamy and Brouwer, 1999). Τα αποτελέσματα δεν είναι απόλυτα αλλά 
ενδεικτικά και οι πίνακες φανερώνουν την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων.  

Οι ενέργειες που προτείνονται είναι: 
1. Αναγνώριση φυσικών κινδύνων και κινδύνων από ανθρώπινη δραστηριότητα σε τοπικό 

επίπεδο. 
2. Αναγνώριση αντίστοιχων κινδύνων σε Εθνική ή και παγκόσμια κλίμακα. 
3. Αξιολόγηση όλων των κινδύνων και εκτίμηση της έκθεσης σε κίνδυνο. 
4. Ανάλυση και αποτίμηση διακινδύνευσης. 
5. Προτεινόμενα μέτρα αντιμετώπισης. 
6. Παρακολούθηση και επανεξέταση. 
7. Επικοινωνία και διαβούλευση. 

Για να δούμε πώς εφαρμόζονται τα παραπάνω στην πράξη, επιλέγουμε μια περιοχή. 
Αν η επιλεχθείσα περιοχή για παράδειγμα είναι η Δυτική Ελλάδα, η Αχαΐα και ειδικότερα η 
περιαστική περιοχή του Δήμου Πατρέων, τότε από τον παρακάτω ενδεικτικό πίνακα με τους 
φυσικούς κινδύνους στην Ευρώπη επιλέγουμε αυτούς που εκδηλώνονται στην περιοχή που 
έχει επιλεγεί. Κάποιοι από αυτούς είναι οι σεισμοί, οι πυρκαγιές, οι πλημμύρες, οι 
κατολισθήσεις, ανεμοστρόβιλοι κ.λπ. Εκτός όμως από τις απειλές εξετάζεται και η 
πιθανότητα εκδήλωσής τους. Οι σεισμοί για παράδειγμα έχουν μεγάλη συχνότητα σε όλη την 
Δυτική Ελλάδα ενώ οι ανεμοστρόβιλοι εμφανίζονται κυρίως στα παράλια της Ηλείας και 
σπανιότερα στο εσωτερικό της Αχαΐας. Αυτά διαπιστώνονται αρχικά από εμπειρία ή ιστορική 
μνήμη, κυρίως όμως από επίσημες πηγές, καταγραφές και στατιστικά στοιχεία. Επιπλέον 
εξετάζεται και η σοβαρότητα του κινδύνου. Η εκδήλωση μιας πυρκαγιάς το καλοκαίρι έχει 
διαφορετική βαρύτητα από μια αντίστοιχη την χειμερινή περίοδο. Οι κίνδυνοι όμως μπορεί 
να είναι και τεχνολογικοί εκτός από φυσικοί ή και τα δύο μαζί. Με την ίδια διαδικασία 
εξετάζουμε και τις τεχνολογικές ή μεικτές απειλές (π.χ. κατάρρευση φράγματος και 
πλημμύρα, εκδήλωση πυρκαγιάς σε εργοστάσιο παραγωγής μπαταριών και δημιουργία 
τοξικού νέφους, κ.λπ.).  
 
Πίνακας 8 Ταξινόμηση φυσικών κινδύνων στην Ευρώπη (Παπαχαρισίου, 2008) 
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Πίνακας 9. Καταστροφές που προκλήθηκαν από φυσικούς κινδύνους στην Ευρώπη 1998-2009 (Διαούρτη, 2011) 

 
 
 Δηλαδή αρχικά γίνεται μια αναγνώριση της τρέχουσας κατάστασης που προκύπτει 

με καταγραφή των στοιχείων του κινδύνου, του συμβάντος, της πιθανότητας εκδήλωσης και 
της σοβαρότητάς του και στη συνέχεια μια αποτίμηση της διακινδύνευσης και των συνεπειών 
καθώς και μια συνολική αξιολόγηση. Επίσης, λαμβάνονται υπόψη τυχόν ιδιαιτερότητες του 
προσώπου ή μέλους του νοικοκυριού. Στην εξεταζόμενη περίπτωση υποθέτουμε ότι η 
καταγραφή αφορά ένα πρόσωπο, στο οποίο υπάρχουν και κινητικά προβλήματα. Στη 
συνέχεια εξετάζονται γενικότεροι κίνδυνοι (πανδημία, πολιτική αναταραχή, τρομοκρατία, 
κλιματική αλλαγή κ.λπ.) που έχουν ευρύτερες επιπτώσεις σε μια χώρα ή παγκοσμίως και 
γίνεται προβολή τους στη συγκεκριμένη περιοχή. Τέλος, κατά τη λήψη ατομικών ή 
οικογενειακών μέτρων ετοιμότητας και προστασίας αποφασίζεται πού θα είναι δυνατή η 
χρήση του Σακιδίου Εκτάκτων Αναγκών, του Κυτίου Βασικών Προμηθειών και πού και των 
δύο. Όλη η περιγραφείσα διαδικασία περιβάλλεται από συνεχή παρακολούθηση και 
επανεξέταση αλλά και επικοινωνία/συζήτηση με άλλα μέλη της οικογένειας ή της κοινωνίας.  
Η πληροφορία που μας δίνει ο τελικός πίνακας της περίπτωσης που εξετάζουμε είναι ότι: 
α) Αφορά ένα πρόσωπο με κινητικά προβλήματα (γενικές πληροφορίες). 
β) Η πιθανότητα εκδήλωσης σεισμού στην περιοχή που διαμένει το συγκεκριμένο άτομο 
είναι πολύ υψηλή. Είναι ένα συχνό και αναμενόμενο φυσικό φαινόμενο και ενδέχεται να 
συμβεί οποτεδήποτε. Πολύ υψηλή είναι και η απειλή του σεισμού λόγω προηγούμενων 
καταγραφών και εμπειρίας. Υπάρχει δηλαδή σεισμική επικινδυνότητα και πολύ υψηλός 
σεισμικός κίνδυνος. Ένας σεισμός στην ευρύτερη περιοχή μπορεί να έχει σοβαρές 
καταστροφικές συνέπειες για αυτό πρέπει να δοθεί πολύ υψηλή προτεραιότητα στη λήψη 
μέτρων, δηλαδή απαιτούνται άμεσες ενέργειες, Μεταξύ αυτών των ενεργειών και για τον 
συγκεκριμένο κίνδυνο, προτείνεται η απόκτηση ενός Σακιδίου Εκτάκτων Αναγκών. 

Εξετάζοντας μια άλλη περίπτωση, όπως είναι ένα πλημμυρικό φαινόμενο, στην 
περιοχή που διαμένει το συγκεκριμένο άτομο, διαπιστώνουμε από τον πίνακα ότι είναι ένα 
φυσικό φαινόμενο με χαμηλή πιθανότητα εκδήλωσης, είναι δηλαδή απίθανο να συμβεί το 
επόμενο χρονικό διάστημα (20%-40% πιθανότητα εκδήλωσης το επόμενο εξάμηνο). Αν 
όμως συμβεί οι συνέπειες θα είναι σημαντικές και σοβαρές. Υπάρχει δηλαδή πλημμυρική 
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επικινδυνότητα αλλά ο κίνδυνος είναι μεσαίος. Ως απειλή είναι μεσαίου μεγέθους και πριν 
εμφανισθεί στη συγκεκριμένη περιοχή πρέπει να γίνουν ενέργειες κατά το δυνατόν και να 
τεθεί σε μεσαία προτεραιότητα σε σχέση με άλλες ενέργειες. Χρήσιμα στην περίπτωση 
πλημμύρας είναι το Σακιδίου Εκτάκτων Αναγκών και το Κυτίο Βασικών Προμηθειών. 

 
Πίνακας 10. Εφαρμογή/Μελέτη περίπτωσης. Συγκεντρωτικός/συνδιαστικός πίνακας (Κόλλιας Δ., 2021) 

Ë Απειλή 
Πιθανότητα Πολύ υψηλή Υψηλή Μεσαία Χαμηλή Πολύ χαμηλή 

Πολύ υψηλή 
Σεισμική 
🎒 

Υγειονομική 
🏬 

 Μετεωρολογική 
🎒 / 🏬 

 

Υψηλή 
Πυρκαγιάς 
🎒 

    

Μεσαία 
   Τρομοκρατική 

 🏬 
Τεχνολογική 
🎒 / 🏬 

Χαμηλή 
  Πλημμύρα 

🎒 / 🏬 
  

Πολύ 
χαμηλή 

Χ.Β.Ρ.Π. 
🎒 

  Γεωλογική 
🏬 

 

b 
Καταστροφική Κρίσιμη/Μεγάλη Σημαντική Μικρή/Μέτρια Αμελητέα 

Σοβαρότητα Συνεπειών 
 

 
Ανάλογη συγκεντρωτική πληροφόρηση μπορεί κάποιος να αποκομίσει από την 

συμπλήρωση του πίνακα και μετά από αξιολόγηση αντίστοιχων κινδύνων και απειλών όπως 
είναι ένας γεωλογικός κίνδυνος (κατολίσθηση), μια τεχνολογική απειλή ή ένα γενικότερο 
πρόβλημα με παγκόσμια εμβέλεια όπως είναι μια πανδημία κ.λπ. 
 

4.4.6 Αρχή του Pareto – κανόνας 80/20116 
Η αρχή Pareto117 που είναι επίσης γνωστή και ως κανόνας 80/20, νόμος των ζωτικών 

λίγων, ή ως αρχή της ακεραιότητας των παραγόντων, δηλώνει ότι για πολλά γεγονότα ή 
φαινόμενα, περίπου το 80% των επιπτώσεων προέρχεται από το 20% των αιτιών. Το 1930 
στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ο πρωτοπόρος της Διαχείρισης Ποιότητας Δρ. Joseph 
M. Juran118 ήταν ο πρώτος που διατύπωσε μια καθολική αρχή την οποία απεκάλεσε κανόνα 
«των σημαντικών ολίγων και των ασήμαντων πολλών» (Law of the vital few and the trivial 
many). Ωστόσο, η ονομασία «αρχή του Pareto» επεκράτησε. Στην περίπτωση του Pareto, 
αυτό σήμαινε ότι 20% των ανθρώπων κατείχαν 80% του πλούτου. Αντίστοιχα, στην αρχική 
του εργασία, ο Juran επεσήμανε ότι 20% των δυσλειτουργιών προκαλούσε 80% των 
προβλημάτων. Οι υπεύθυνοι διαχείρισης έργων γνωρίζουν ότι 20% της εργασίας (το πρώτο 

 
116 Προσωπικό αρχείο (Απρίλιος 2017) και http://wetalkaboutbusiness.blogspot.com/2014/03/8020.html  
117 Από το όνομα του Ιταλού οικονομολόγου κοινωνιολόγου και φιλόσοφου, Vilfredo Pareto, ο οποίος το 1897 
έκανε τον συσχετισμό 80/20 ενώ φοιτούσε στο Πανεπιστήμιο της Λωζάννης το 1896. Στην πρώτη 
δημοσιευμένη εργασία του “Cours d'économie politique”, ο Pareto απέδειξε ότι περίπου το 80% της γης στην 
Ιταλία ανήκε στο 20% του πληθυσμού. 
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%AE_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%A0%CE%B1%
CF%81%CE%AD%CF%84%CE%BF (Φεβρουάριος 2021) 
118 Joseph M. Juran  https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_M._Juran (Φεβρουάριος 2021) 

http://wetalkaboutbusiness.blogspot.com/2014/03/8020.html
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%AE_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%AD%CF%84%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%AE_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%AD%CF%84%CE%BF
https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_M._Juran
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10% και το τελευταίο 10%) αναλώνουν 80% του χρόνου και των πόρων. Η θεωρία του Pareto 
για την προβλέψιμη ανισομερή κατανομή έχει έκτοτε συσχετιστεί σχεδόν με κάθε πτυχή της 
ζωής. Αν και η αρχή δεν πρέπει να συγχέεται με ευρύτερες εφαρμογές, θα είχε ενδιαφέρον με 
την γενικότερη έννοια να συμπεριληφθεί εδώ έστω και επιγραμματικά.  

 

 

 
Εικόνες 4.143,144. Παραστατικά γραφήματα-διαγράμματα των σημαντικών ολίγων και των ασήμαντων πολλών, 
μεταξύ προσπαθειών ή πόρων και αποτελεσμάτων. 
 

Η κεντρική ιδέα του κανόνα αυτού είναι πως το 80% των αποτελεσμάτων μιας 
δράσης, θα έρθει από το 20% των προσπαθειών μας. Αυτό πρακτικά σημαίνει σε ό,τι αφορά 
το σακίδιο ή το κυτίο πως σε μια λίστα με δέκα (10) ενέργειες ή αγαθά που θέλει κάποιος να 
πραγματοποιήσει, να προμηθευτεί ή να αξιοποιήσει, δύο (2) μόνον θα αξίζουν πραγματικά να 
ασχοληθεί μαζί τους, να αφιερώσει την ενέργειά του και τον χρόνο του και όχι με τα 
υπόλοιπα οκτώ (8). Είναι αξιοσημείωτο και ενδιαφέρον πως για όλα θα σπαταληθεί ισάξιος 
χρόνος. Με άλλα λόγια, η αρχή του Pareto θυμίζει σε καθέναν να μη δουλεύει απλώς 
κοπιαστικά αλλά έξυπνα, στοχευμένα και αποτελεσματικά, κάνοντας τις ορθές κινήσεις. 

Η αξία της αρχής του Pareto είναι ότι μας υπενθυμίζει πως πρέπει να διακρίνουμε και 
να εστιάζουμε στο ουσιαστικό 20%. Κάποιοι παράγοντες είναι περισσότερο σημαντικοί από 
κάποιους άλλους ενώ ορισμένοι «κοστίζουν» πολύ περισσότερο από κάποιους άλλους, μόνον 
όμως το 20% έχει πραγματικά σημασία. Αυτό το 20% αποφέρει το 80% των αποτελεσμάτων 
σε θέματα προετοιμασίας, ετοιμότητας, απόκτησης δεξιοτήτων κ.λπ. Το σημαντικό είναι να 
προσδιορίσει κάποιος αυτά τα θέματα, να επικεντρωθεί και να εστιαστεί σε αυτό το 20%. Αν 
στον υφιστάμενο προγραμματισμό πρέπει κάτι να μετατεθεί ή να ματαιωθεί, αυτό δεν θα 
πρέπει να αποτελεί μέρος αυτού του 20%. Λίγοι παράγοντες (20%) είναι ζωτικοί και 
ουσιώδεις και πολλοί (80%) είναι επουσιώδεις. Ο κανόνας αυτός δεν έχει αποδειχθεί σε 
επιστημονική βάση, ούτε στο γενικότερο θέμα της ετοιμότητας, ούτε στα συγκεκριμένα 
αντικείμενα που εξετάζει η εργασία αυτή (σακίδιο και κυτίο). Είναι περισσότερο πρακτικός. 
Παρόλα αυτά αναδεικνύει την σημασία της πολυχρηστικότητας των αντικειμένων ενός 
Β.Ο.Β.72, την εξοικονόμηση πόρων και χρόνου κατά την συντήρηση του Κυτίου Βασικών 
Προμηθειών κ.λπ. 
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Ασφαλώς, η αναλογία 80 προς 20 δεν είναι απόλυτη, ούτε ισχύει σε ακριβώς αυτά τα 
ποσοστά, συνήθως είναι κατά προσέγγιση. Η αναλογία όμως του κανόνα αυτού μπορεί να 
βοηθήσει να γίνουν διακριτά τα σημεία που θα πρέπει να δοθεί έμφαση, στην προετοιμασία 
για μια κατάσταση κρίσης. Θα πρέπει να εντοπιστεί ποιο είναι αυτό το 20% των 
αντικειμένων, προμηθειών, γνώσεων, δεξιοτήτων, με το οποίο αξίζει να ασχοληθεί κάποιος 
και το οποίο θα αποφέρει πολλαπλά οφέλη κατά την κρίσιμη περίοδο. 

 
4.4.7 Αρχή της συνεχούς βελτίωσης. Διασφάλιση ποιότητας119 

Σχετικά με τον εξοπλισμό, αλλά και σε ό,τι αφορά τον όγκο και το τελικό βάρος του 
σακιδίου, προκειμένου να υπάρχει ένα ποιοτικό αποτέλεσμα, μπορεί να εφαρμοσθεί ο κύκλος 
του Deming (PDCA) (Deming Ε., 1993  ̇ Δερβιτσιώτης Κ., 1999 ̇  Ζαβλανός Μ., 2006).  

 

 
Εικόνες 4.145,146. Διασφάλιση της ποιότητας μέσα από την κυκλική βελτίωση PDCA  
 
• Αρχικά γίνεται ο σχεδιασμός, δηλαδή ο καθορισμός των στόχων και των διαδικασιών για 

να υπάρχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα (τι μέγεθος θα έχει το σακίδιο, για ποιο χρονικό 
διάστημα θέλουμε να το χρησιμοποιήσουμε, πότε θα γίνεται η χρήση του Κυτίου Βασικών 
Προμηθειών κ.λπ.). 

• Ακολουθεί η εφαρμογή του σχεδίου. Κατά την εκτέλεση της διαδικασίας υλοποίησης 
αναζητούνται τα κατάλληλα υλικά και προϊόντα με ικανοποιητικά χαρακτηριστικά που να 
πληρούν τις προδιαγραφές για την κάθε περίπτωση που θέλουμε να καλύψουμε. Για 
παράδειγμα, άλλα παρελκόμενα έχει ένα σακίδιο για χρήση στο γραφείο και άλλα ένα 
Β.Ο.Β.72. Διαφορετικά αντικείμενα τοποθετούνται σε ένα E.D.C. kit και διαφορετικά σε 
μια ατομική υγειονομική συλλογή. 

• Στη συνέχεια γίνεται έλεγχος των αποτελεσμάτων και πρακτική εφαρμογή, αν δύναται 
δηλαδή, να επιτευχθούν οι στόχοι (π.χ. ανταποκρίνεται το G.H.B. στο σκοπό για τον οποίο 
δημιουργήθηκε). Μελετώνται τα πραγματικά αποτελέσματα και συγκρίνονται με τα 
αναμενόμενα αποτελέσματα, για να διαπιστωθούν τυχόν διαφοροποιήσεις και να 
εκτιμηθούν οι λύσεις που έχουν έως τώρα δοθεί. 

• Τα στοιχεία που έχουν συλλεγεί οδηγούν σε συγκεκριμένες ενέργειες και πράξεις, εφόσον 
υφίστανται σημαντικές διαφορές μεταξύ του πραγματικού και του αρχικά υπολογισθέντος 
αποτελέσματος. Υλοποιείται επομένως η αξιολόγηση, και καθορίζεται πού πρέπει να 
εφαρμοσθούν οι αλλαγές. Έπεται η διόρθωση πρακτικών, η επαναξιολόγηση υλικών, η 
βελτίωση αναλώσιμων, η καθιέρωση νέων μεθόδων κ.λπ. 

Όταν μια πλήρης κυκλική διαδικασία, που ολοκληρώνεται μέσα από αυτά τα τέσσερα 
βήματα δεν έχει ως αποτέλεσμα την ανάγκη να βελτιωθεί ένα σακίδιο, το κυτίο ή το 
επιμέρους πεδίο στο οποίο εφαρμόζεται PDCA, τότε αυτό έχει τελειοποιηθεί. Σε περίπτωση 

 
119 Deming W. Edwards,(1993),The New Economics for Industry, Government Education, Cambridge, MA:MIT 
Center for Advanced Engineering Study, ISBN 0262541165. https://en.wikipedia.org/wiki/W._Edwards_Deming 

https://en.wikipedia.org/wiki/ISBN_(identifier)
https://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/0262541165
https://en.wikipedia.org/wiki/W._Edwards_Deming
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που διαπιστωθεί η δυνατότητα βελτίωσης τότε αυτές οι βελτιώσεις πραγματοποιούνται και  ο 
κύκλος επαναλαμβάνεται μέχρι να μην είναι αναγκαία καμία αλλαγή ή οι βελτιώσεις να 
έχουν φτάσει σε ικανοποιητικό βαθμό. 

Συμπερασματικά λοιπόν, είδαμε κάποιες αρχές, κάποιους κανόνες και μεθόδους 
οργάνωσης, ανάλυσης και σύνθεσης ενός Σακιδίου Εκτάκτων Αναγκών και ενός Κυτίου 
Βασικών Προμηθειών τόσο ως αντικείμενα, όσο στην σχέση που τα διέπει με την γενικότερη 
ετοιμότητα έναντι μιας καταστροφής. Δόθηκαν δηλαδή, κάποιοι τρόποι σκέψης και 
αναδείχθηκαν δυσδιάκριτες πτυχές του θέματος. Όμως, πρωταρχική μέριμνα για κάποιον που 
θέλει να κτίσει σταδιακά μια ασπίδα προστασίας προσωπική ή οικογενειακή απέναντι σε 
κάθε κρίσιμη κατάσταση, παραμένει η αυτογνωσία σε ό,τι αφορά τις αντοχές του (φυσικές 
και ψυχικές), τις ικανότητες που διαθέτει παράλληλα βέβαια με τον υλικό εξοπλισμό. 

Ο υλικός εξοπλισμός εντάσσεται στο πλαίσιο της ετοιμότητας και περιλαμβάνει ένα 
σακίδιο και ένα κυτίο. Αυτές οι προετοιμασίες απαιτείται να είναι σφαιρικές και ολόπλευρες, 
αλλά και να ανταποκρίνονται στις ατομικές ή οικογενειακές οικονομικές δυνατότητες. Πριν 
την ποσοτική κλιμάκωση και χρονική διεύρυνση των προετοιμασιών θα πρέπει να 
διαφωτισθούν οι ανάγκες που τίθενται προς εξυπηρέτηση, να εντοπιστούν οι τρόποι 
εξυπηρέτησης αυτών των αναγκών και τελικά, να επιλεγούν τα καταλληλότερα μέσα, αγαθά 
και άλλα αντικείμενα, όπως είναι για παράδειγμα ένα Β.Ο.Β.72 και τα περιεχόμενα σε αυτό 
kit, για την υλοποίηση αυτών των δράσεων και σχεδίων.  

Οι ποιοτικές και ποσοτικές απαιτήσεις, οι προσωπικές ικανότητες, οι αντοχές σε 
κακουχίες που έχει κάποιος πρέπει να συνδυαστούν με το συγκεκριμένο φυσικό και 
ανθρωπογενές περιβάλλον που ζει και τον χρονικό ορίζοντα που ζητεί να ανταποκριθούν τα 
παρελκόμενα υλικά ή kit που περιέχονται στο σακίδιο και στο κυτίο του. Όλα αυτά μαζί με 
αληθοφανή σενάρια σε αναμενόμενες δύσκολες καταστάσεις θα εξοικειώσουν κάποιον με τη 
χρήση ενός Σακιδίου Εκτάκτων Αναγκών σε πραγματικές συνθήκες, όπως για παράδειγμα 
είναι αυτή μιας εκκένωσης. Μια υποχρεωτική οργανωμένη εκκένωση120 μπορεί να συμβεί 
ξαφνικά και για πολλούς και διαφορετικούς λόγους121, προκειμένου να προληφθούν 
ανθρώπινες απώλειες να προστατευθούν πολίτες ή να περιοριστεί η σπατάλη πόρων σε 
διασωστικές ενέργειες. Κατά την εκκένωση της Νέας Ορλεάνης, λόγω πλημμυρών που 
προκλήθηκαν από τον τυφώνα Katrina το 2005, μετακινήθηκαν 1.000.000 άνθρωποι. Τα 
άτομα που αποτελούσαν περίπου 600.000 νοικοκυριά δεν είχαν επιστρέψει ένα μήνα μετά 
την πλημμύρα (Plyer, 2015  ̇ Longan, 2006). Το σύνηθες στην Ελλάδα είναι μια εκκένωση να 
διαρκεί μικρό χρονικό διάστημα, χωρίς όμως αυτό να αποκλείει και μια μακροχρόνια διαμονή 
εκτός οικίας122. Πριν όμως συμβεί ένα τέτοιο γεγονός, που πιθανόν κάτω από την πίεση του 
χρόνου και με κυρίαρχο το αίσθημα πανικού, δεν θα δύναται να αντιδράσει ορθά ο μέσος 
πολίτης, θα πρέπει να έχει προηγηθεί η αξιολόγηση της κατάστασης και η ανάλυση των 
ενδεχόμενων κινδύνων, με ένταξη στα μέτρα αντιμετώπισης αυτών, ενός Σακιδίου Εκτάκτων 
Αναγκών και ενός Κυτίου Βασικών Προμηθειών. Με αυτό τον τρόπο, την κρίσιμη στιγμή, 
όσο αντίξοες και αν είναι οι καταστάσεις, θα έχουν τεθεί οι βάσεις για την αποφυγή 
σπασμωδικών αντιδράσεων και ασύνδετων μεταξύ τους κινήσεων και υπάρχουν αυξημένες 
πιθανότητες να πρυτανεύσει η νηφαλιότητα και οι ορθές πρακτικές. 

 
120 Μανουσάκη Μαρία, Οργανωμένη Απομάκρυνση Πληθυσμού σε περίπτωση σεισμού, ΟΑΣΠ 
https://www.oasp.gr/userfiles/file/2015_12%CE%9C%CE%91%CE%A1%CE%A4_%CE%9A%CE%9F%CE%96%CE%
91%CE%9D%CE%97/%CE%9F%CE%A1%CE%93%CE%91%CE%9D_%20%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%9C_CG.pdf 
(Φεβρουάριος 2021) 
121 Εκκένωση οικισμού στην Ε.Ο. Αντρρίου-Ιωαννίνων λόγω διαρροής αερίου σε πρατήριο καυσίμων. 
https://www.inewsgr.com/375/diarroi-aeriou-se-pratirio-kafsimon-stin-antirriou-ioannninon.htm 
(Φεβρουάριος 2021) 
122 Εκκένωση τριών σεισμόπληκτων χωριών στην Αχαΐα υπό το φόβο κατολισθήσεων. 
https://www.e-forologia.gr/cms/viewContents.aspx?id=20372 (Φεβρουάριος 2021) 

https://www.oasp.gr/userfiles/file/2015_12%CE%9C%CE%91%CE%A1%CE%A4_%CE%9A%CE%9F%CE%96%CE%91%CE%9D%CE%97/%CE%9F%CE%A1%CE%93%CE%91%CE%9D_%20%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%9C_CG.pdf
https://www.oasp.gr/userfiles/file/2015_12%CE%9C%CE%91%CE%A1%CE%A4_%CE%9A%CE%9F%CE%96%CE%91%CE%9D%CE%97/%CE%9F%CE%A1%CE%93%CE%91%CE%9D_%20%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%9C_CG.pdf
https://www.inewsgr.com/375/diarroi-aeriou-se-pratirio-kafsimon-stin-antirriou-ioannninon.htm
https://www.e-forologia.gr/cms/viewContents.aspx?id=20372
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4.5 Κατάλογοι αναγκών, Κατηγορίες ειδών, Λίστες αντικειμένων, Πίνακες υλικών 
Η πλήρωση ενός B.O.B.72 και η αγορά αγαθών ή παρελκόμενων για ένα Κυτίο 

Βασικών Προμηθειών δεν πρέπει να γίνεται άκριτα, αποσπασματικά και χωρίς λογική 
συνέχεια. Η ανάγκη για μια μεθοδολογία και σαφή διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι 
πάντα επιθυμητή. Επιπλέον, έχει διαπιστωθεί ότι είναι απαιτητή η σύνταξη πινάκων, 
καταλόγων και λιστών. Οι λίστες με τα αντικείμενα που μπορούν να τοποθετηθούν σε ένα 
Σακίδιο Εκτάκτων Αναγκών είναι πολλές. Εύκολα μπορεί να βρεθεί πληθώρα λιστών με 
κατηγορίες αντικειμένων από πολλές και διαφορετικές πηγές. Οι περισσότερες υπηρεσίες123 
και οι οργανισμοί124 που ασχολούνται με τη διαχείριση εκτάκτων γεγονότων και φυσικών 
καταστροφών προτείνουν μια σειρά υλικών για ένα σακίδιο ή κυτίο, αλλά και τις 
ενδεικνυόμενες ενέργειες πριν, κατά και μετά από μια έκτακτη κατάσταση. Αν και υπάρχει 
από κάποιους η τάση για προμήθεια εξειδικευμένων ή ακριβών προϊόντων, δεν θα πρέπει να 
λησμονείται ότι αρκούν τα απολύτως απαραίτητα αντικείμενα και εφόδια. Όπως έχει ήδη 
ειπωθεί, το Β.Ο.Β.72 στη βασική του μορφή, δεν είναι για επίδειξη, ούτε για μακροχρόνια 
επιβίωση στην άγρια φύση. Επίσης, υπερφορτωμένο δεν είναι λειτουργικό, ενώ εφοδιασμένο 
με υλικά των οποίων δεν είναι γνωστή η χρήση δεν είναι επωφελές. Ένα ισορροπημένο 
σακίδιο που ανταποκρίνεται στις οικονομικές δυνατότητες του καθενός, με μια πλήρη 
υγειονομική συλλογή, προσαρμοσμένο στις εκάστοτε τοπικές κλιματολογικές συνθήκες, 
εξατομικευμένο και με τις ανάλογες γνώσεις από τον κάτοχο, είναι το θεμιτό. 

 
Εικόνα 4.147. Κατάλογος μα τα συνιστώμενα βασικά είδη για το σακίδιο έκτακτης ανάγκης από την υπηρεσία 
Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής. 
 

Βάσει των ανωτέρω, γίνεται φανερό ότι η παράθεση μιας λίστας, πολλών 
διαφορετικών καταλόγων ή απογραφικών πινάκων, με είδη, τρόφιμα, εργαλεία, αναλώσιμα, 
ανά είδος καταστροφής ή ανάλογα με το φύλο, την ηλικία του χρήστη ή το φυσικό 
περιβάλλον δεν είναι δόκιμη, καθώς κάθε περίπτωση είναι μοναδική. Ειδικά σε ό,τι αφορά το 
Σακίδιο Εκτάκτων Αναγκών, δεν θα πρέπει να παραβλέπεται ότι είναι ένα κατεξοχήν 

 
123 π.χ.: How to Build a Kit for Emergencies 
https://www.fema.gov/news-release/20200716/how-build-kit-emergencies (Φεβρουάριος 2021) 
124 π.χ.: Recommended Items to Include ina Basic Emergency Supply Kit 
https://www.ready.gov/sites/default/files/2021-02/ready_checklist.pdf (Φεβρουάριος 2021) 

https://www.fema.gov/news-release/20200716/how-build-kit-emergencies
https://www.ready.gov/sites/default/files/2021-02/ready_checklist.pdf
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προσωπικό στοιχείο ετοιμότητας, που θα φανεί χρήσιμο σε μια δύσκολη στιγμή. Η ακριβής 
αντιγραφή και υλοποίηση ενός καταλόγου με παρελκόμενα κάποιου άλλου προσώπου ή ενός 
άλλου φορέα, δεν αρκεί για να αμβλυνθούν οι δυσκολίες σε μια κρίσιμη περίοδο. Η αυτούσια 
μεταφορά μιας λίστας και η εφαρμογή της, χωρίς την προσαρμογή στις προσωπικές ανάγκες 
του καθενός, δεν είναι το επιζητούμενο. Σίγουρα ιδέες ή εμπειρίες άλλων προσώπων ή 
οργανισμών είναι χρήσιμες, αλλά κάθε νοικοκυριό ή κάθε άτομο πρέπει να δημιουργήσει την 
δικιά του λίστα με τα απαραίτητα υλικά γιατί μόνο αυτοί έχουν αντίληψη των πραγματικών 
αναγκών τους. Επισημαίνεται βέβαια, ότι για το φορητό φαρμακείο, την υγειονομική 
συλλογή, το kit Α΄ Βοηθειών και τα ανάλογα ιατρικά/φαρμακευτικά παρασκευάσματα και 
αναλώσιμα θα πρέπει να απευθυνθούμε αποκλειστικά σε ειδικούς π.χ. Ερυθρό Σταυρό. 
Παράλληλα δε, πρέπει να υπάρχει και η ανάλογη εξοικείωση στην χρήση τους. 

 
Εικόνα 4.148. Προτεινόμενη λίστα με υλικά φαρμακείου αυτοκινήτου από το Τμήμα Εκπαίδευσης, της Διεύθυνσης 
Σώματος Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. 
 

Αυτό που ενδείκνυται για την σύνταξη μιας λίστας, τουλάχιστον αρχικά, είναι η 
εξοικείωση, μια απλή έρευνα για αναζήτηση προτάσεων και μια γενική ταξινόμηση125 α) σε 
εξοπλισμό που είναι απλά απαραίτητος και χρήσιμος αλλά καθημερινής χρήσεως (π.χ. είδη 
προσωπικής υγιεινής και καθαριότητας όπως είναι τα σαμπουάν, οδοντόβουρτσα κ.λπ.) και β) 
σε εξοπλισμό έκτακτης ανάγκης, δηλαδή λειτουργικά αντικείμενα που δεν χρειάζονται 
καθημερινά αλλά είναι κρίσιμης σημασίας, ή αναλώσιμα η χρήση των οποίων θα καταστεί 
απολύτως απαραίτητη σε έκτακτη ανάγκη (π.χ. ένα φορητό φαρμακείο, η συνιστώμενη 
φαρμακευτική αγωγή σε βαριά αναφυλακτική αντίδραση). 

Κατόπιν προτείνεται να ακολουθηθεί η εξής μεθοδολογία:  
Α) Πρώτα να πραγματοποιηθεί η σύνταξη μιας «λίστας με λίστες», δηλαδή ένας κατάλογος 
με τις ανάγκες που επιθυμεί κάποιος να καλύψει, αυτές που βάζει σε προτεραιότητα, χωρίς να 
υπεισέρχεται σε επιμέρους λεπτομέρειες και να προσδιορίσει τα αντικείμενα που ικανοποιούν 
αυτές τις ανάγκες. Δηλαδή: 

 
125 Εξοπλισμός έργου ή επιβίωσης. Κείμενο του Λεωνίδα Εκιντζόγλου (αρχειακό υλικό, Μάιος 2020) 
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Πίνακας 11. Κάλυψη των ζητούμενων αναγκών (Κόλλιας Δ., 2021). 
α/α ΑΝΑΓΚΕΣ 
1 Βρώση/Πόση 
2 Ένδυση/Υπόδηση  
3 Ύπνος  
4 Προστασία από φυσικά φαινόμενα 
5 Ατομική Υγιεινή  
6 Α΄ Βοήθειες 
7 Φωτισμός 
8 Επικοινωνία/Σηματοδότηση 
9 Προσανατολισμός 
10 Κατασκευή/Επισκευές 
11 ….. 

 
Β) Στην συνέχεια με βάση αυτόν τον κατάλογο θα αναζητηθούν τα είδη και οι κατηγορίες 
των υλικών που καλύπτουν κάθε ανάγκη, π.χ. Βρώση : έτοιμη προμαγειρευμένη τροφή, 
ενεργειακές μπάρες, πιθανόν ορειβατικό καμινέτο (εφόσον κάποιος δύναται να παρασκευάσει 
σε δύσκολες συνθήκες την τροφή του). Έτσι σταδιακά δημιουργείται ένας πίνακας με 
ανάγκες και είδη ή κατηγορίες υλικών. Ενδεικτικά: 

 
Πίνακας 12. Κάλυψη των ζητούμενων αναγκών με τα αντίστοιχα είδη και τις κατηγορίες υλικών (Κόλλιας Δ., 
2021). 
α/α ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΙΔΗ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΛΙΚΩΝ 

1 Βρώση Τρόφιμα μακράς διαρκείας, συσκευή μαγειρέματος με τα ανάλογα 
αναλώσιμα κ.λπ. 

2 Πόση Υδροδοχείο, ασκός, πλαστικό μπουκάλι μιας χρήσης, χάπια 
χαλαζόλης ατομικό φίλτρο, 3lt νερό κ.λπ. 

3 Ένδυση/υπόδηση Ρούχα, εσώρουχα, γάντια, καπέλο, σκούφος, κάλτσες, κασκόλ, 
μαντίλι, αδιάβροχο κ.λ.π. 

4 Ύπνος Υπνόσακος, υπόστρωμα, Bivy Sack κ.λπ. 
5 Προστασία Τέντα, σκηνή, κουβέρτα, θερμάστρα, αλουμινοκουβέρτα, κ.λ.π. 

6 Ατομική Υγιεινή Σαπούνι, οδοντόβουρτσα/οδοντόπαστα, υγρά μαντηλάκια 
καθαρισμού, πετσέτα, ιατρική μάσκα κ.λπ. 

7 Α΄ Βοήθειες Πλήρες kit υγειονομικής συλλογής και άλλα φάρμακα 
8 Φωτισμός Φακός, φακός κεφαλής, χημικό φως, kit ανάματος φωτιάς, κ.λ.π. 

9 Επικοινωνία Σφυρίχτρα, ραδιόφωνο, κινητό τηλέφωνο, φορτιστής, κάρτα sim, 
ασύρματος κ.λ.π. 

10 Σηματοδότηση Φωτοβολίδα, πίνακας σηματοδότησης (π.χ. panel VS-17/GVX) 
11 Προσανατολισμός Πυξίδα, χάρτης, GPS κ.λπ. 

12 Επισκευές Σκοινί, μαχαίρι, πολυεργαλεία, αυτοκόλλητη ταινία, kit ραπτικής 
κ.λπ. 

13 …. …. 
14 …. …. 

… Άλλα 
Εφεδρικό ζευγάρι γυαλιών οράσεως, γυαλιά ηλίου, σακούλες 
απορριμμάτων, εφεδρικές μπαταρίες, χρήματα, πλαστικοποιημένη 
κάρτα με τηλεφωνικούς αριθμούς, ψηφιακό αρχείο, κ.λ.π. 

 
Γ) Κατόπιν γίνεται εξειδίκευση και επιλέγονται τα υλικά και τα κατάλληλα αντικείμενα. 
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Πίνακας 13. Κάλυψη ζητούμενων αναγκών με τα αντίστοιχα είδη / κατηγορίες υλικών και συγκεκριμένα 
αντικείμενα παρελκόμενα και αναλώσιμα. (Κόλλιας Δ., 2021). 

α/α ΑΝΑΓΚΕΣ 
ΕΙΔΗ, 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΥΛΙΚΩΝ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ, ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ, 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 

1α Βρώση 
(α΄ πρόταση) Τρόφιμα μακράς διαρκείας 

Πλήρη πακέτα MRE ή έτοιμο γεύμα εκτάκτου 
ανάγκης (με θερμαντική σακούλα και ανταλλακτικό 
επίθεμα, μαχαιροπίρουνα μιας χρήσης κ.λπ.) 
Ενεργειακές μπάρες δημητριακών 
Ξηροί καρποί 
Αποξηραμένα φρούτα 
Συμπαγής ξηρά τροφή έκτακτης ανάγκης τύπου 
γαλέτας 

1β Βρώση 
(β΄ πρόταση) 

Τρόφιμα μακράς διαρκείας 
 

Ψυχρά αφυδατωμένες τροφές, άλλες τροφές βάσει 
διατροφικών συνηθειών 
Κονσέρβες με εύκολο άνοιγμα ή με ενσωματωμένο 
ανοιχτήρι 
Μπάρες πρωτεΐνης, συσκευασμένα μικρογεύματα 
(snack) 
Ρόφημα (τσάι, καφές) γάλα σε σκόνη 
Αλάτι, μπαχαρικά κ.λπ. 
Αναπτήρας ή σπίρτα 

Συσκευή μαγειρέματος με 
τα ανάλογα αναλώσιμα, 

Εστία στερεού καυσίμου με ανεμοθώρακα  και 
παστίλιες καυσίμου. 

Σύστημα χωνευτών 
σκευών, μαχαιροπίρουνο, 
κ.λ.π 

Πτυσσόμενος βραστήρας 1,3 lt, δοχείο 
μαγειρέματος τιτανίου με ανακλινόμενα  χερούλια 
1lt, καπάκι / αντικολλητικό τηγάνι με αφαιρούμενο 
χερούλι, δυο πιάτα, κούπα/μπολ κ.λπ. 

2 Πόση 

Υδροδοχείο, ασκός, 
πλαστικό μπουκάλι μιας 
χρήσης, προϊόντα 
απολύμανσης νερού 
ατομικό φίλτρο, 3lt νερό, 
κ.λ.π. 

Μεταλλικό υδροδοχείο από τιτάνιο 0,75lt. 
Εργονομικό άθραυστο πτυσσόμενο ποτήρι 0,25 lt 
(πλαστικό ή σιλικόνης) 
Μεταλλικό ανοξείδωτο ποτήρι 0,5 lt. 
Ασκός πλάτης 2lt με δυνατότητα τοποθέτησης εντός 
του σακιδίου. 
20 δισκία χαλαζόλης για απολύμανση από 
βακτήρια, ιούς και μικροοργανισμούς. 
Ατομικό φίλτρο με μεμβράνες υπερδιήθησης και 
ενεργό άνθρακα. 
Πλαστικά μπουκάλια νερού μιας χρήσης (π.χ. 3Χ1lt) 

3 Ένδυση/ 
Υπόδηση 

Ρούχα, εσώρουχα, γάντια, 
καπέλο, σκούφος, κάλτσες 
κασκόλ, μαντίλι, 
αδιάβροχο κ.λ.π. 

Ρούχα εποχής, softshell jacket, αθλητική φόρμα, 
παντελόνι τύπου cargo, μπλούζα τύπου fleece κ.λπ. 
Εποχικά εσώρουχα (π.χ. ισοθερμικά) 
Bandana, Shemagh, Buff, Half Balaclava 
Αρκετά ζευγάρια κάλτσες 
Poncho 
2 ζευγάρια γάντια εργασίας, γάντια για το κρύο 

…. 
4 …. …. …. 
… …. …. …. 
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Δ) Τέλος, ελέγχεται η πολυχρηστικότητα των αντικειμένων και ανάλογα με την ποιότητα και 
τις οικονομικές δυνατότητες του καθενός γίνεται η τελική προμήθεια.  
Ανάλογη μέθοδος εφαρμόζεται και για το Κυτίο Βασικών Προμηθειών. 
Κατόπιν αυτών, ο γράφων θεωρεί ότι η παράθεση μιας σειράς από λίστες που έχουν 
δημοσιοποιήσει διάφοροι φορείς Π.Π. δεν συμβάλλει ουσιαστικά. Άλλωστε, σκοπός του 
παρόντος έργου δεν είναι να παρουσιάσει άλλη μια λίστα ή λίστες με τρόφιμα ή υλικά, αλλά 
μια μεθοδολογία που ο καθένας θα μπορεί να προσαρμόσει και να εξατομικεύσει.  

 
Εικόνα 4.149. Λίστα τροφίμων για ένα σακίδιο (εφαρμογή Microsoft Excel). Η χρωματική διαβάθμιση βοηθά 
οπτικά στην ταξινόμηση των ειδών, εύκολα ελέγχεται η ημερομηνία λήξης του κάθε προϊόντος, καθώς και το 
συνολικό βάρος και κόστος. 

 
Εικόνες 4.150-152. Κυτία Βασικών Προμηθειών με τροφές. Ένα καταστροφικό συμβάν μεγάλης εμβέλειας 
επιφέρει αστάθεια και δυσλειτουργία και στην εφοδιαστική αλυσίδα. Οι περισσότεροι όμιλοι super market 
εφαρμόζουν τη μέθοδο «Just in Time», δηλαδή τα υποκαταστήματα και οι τοπικές αποθήκες δεν φυλάσσουν 
μεγάλες ποσότητες αγαθών, εξοικονομώντας χώρο και περιορίζοντας την πιθανότητα βλαβών ή φθορών. Σε 
αντιστάθμισμα βασίζονται στην έγκαιρη και συχνή παραλαβή μικρών ποσοτήτων προϊόντων. Αυτό σε περιόδους 
κρίσεων ή πριν από καταστροφές αντανακλά στρεβλωτικά στην κανονικότητα. Το καταναλωτικό παραλήρημα για 
αγορές στα super market σε περίοδο κρίσεων είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Στην Ελλάδα έντονα ήταν ανάλογα 
φαινόμενα στις Ελληνοτουρκικές κρίσεις (1985 και 1987), μετά το πυρηνικό ατύχημα στο Chernobyl το 1986, κατά 
την επιβολή των capital controls το 2015 και κατά την πανδημία το 2020. 
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Εικόνα 4.153. Παραστατική απεικόνιση του περιεχομένου από ένα «Κουτί εκκένωσης» όπως αυτό προτείνεται από 
την τοπική κυβέρνηση του Queensland της Αυστραλίας. Λίστα με το περιεχόμενο από ένα «Κουτί Έκτακτης 
Ανάγκης» όπως αυτό προτείνεται από την τοπική κυβέρνηση του Queensland της Αυστραλίας. 
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Εικόνα 4.154. Λίστα προμηθειών που μπορούν να συμπεριληφθούν σε ένα βασικό kit. Με τις προμήθειες αυτές 
μπορεί να εφοδιαστεί κάποιος για να είναι έτοιμος σε μια έκτακτη ανάγκη. Υπάρχουν  και προτεινόμενα πρόσθετα 
στοιχεία που πρέπει να εξετάσει κάποιος για να προσθέσει σε αυτό το kit. Παρόμοιες λίστες βρίσκονται στις 
ιστοσελίδες της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Διαχείρισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης των ΗΠΑ 
(https://www.fema.gov/) και του Εθνικού Προγράμματος «Ready» (https://www.ready.gov/)  που έχει σχεδιαστεί 
για να εκπαιδεύσει και να ενδυναμώσει τον πληθυσμό, για να προετοιμαστεί, να ανταποκριθεί και να μετριάσει τις 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένων των φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών. Ο γενικός 
στόχος της εκστρατείας είναι να προωθήσει την ετοιμότητα μέσω της συμμετοχής του κοινού. 

https://www.fema.gov/
https://www.ready.gov/
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Εικόνες 4.157,158. Ένα πλήρες ημερήσιο πακέτο με φαγητό έκτακτης ανάγκης προδιαγραφών ΝΑΤΟ, 
προοριζόμενο για τον US ARMY. Περιέχει ξηρούς καρπούς με σοκολατάκια M&M’s, μαρμελάδα μήλου, 
φυστικοβούτυρο, σάλτσα, γαλέτα/ψωμί, χυμός πορτοκάλι σε σκόνη και σακούλα ροφήματος, τσάι, σακούλα 
θέρμανσης φαγητού, κυρίως γεύμα, κουτάλι, τσίχλες, αλάτι, χαρτοπετσέτα, υγρό μαντιλάκι καθαρισμού, σπίρτα, 
καφέ ζάχαρη, κρέμα. 

  

 
Εικόνες 4.159-162. Σε περιπτώσεις που δεν είναι δυνατόν να βράσει κάποιος νερό για την παρασκευή ενός 
ροφήματος ή να ανάψει φωτιά για την προετοιμασία ενός γεύματος, είναι δυνατή η χρήση της σακούλας θέρμανσης 
φαγητού (Heater Bag), προσθέτοντας μικρή ποσότητα νερού (περίπου 150 ml). Η επαναχρησιμοποιούμενη 
σακούλα θέρμανσης λειτουργεί έως και 25 λεπτά με την θερμοκρασία της να φτάνει μέχρι τους 100οC.  Σε κάθε 
συσκευασία περιλαμβάνεται και ένα αναλώσιμο θερμαντικό επίθεμα. 
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Σε ό,τι αφορά το Κυτίο Βασικών Προμηθειών τώρα με μια απλή αναζήτηση μπορούν 
να βρεθούν στο διαδίκτυο αλλά και από επίσημους φορείς εκατοντάδες λίστες με 
διαφορετικά είδη τροφίμων, συμπληρώματα διατροφής ή έτοιμες συσκευασμένες τροφές, για 
τις οποίες υπάρχει η δυνατότητα να αποθηκευτούν σε κυτία, ράφια ή καταψύκτες. Η 
ισορροπημένη διατροφή που περιλαμβάνει τα απαραίτητα λιπαρά, πρωτεΐνες, υδατάνθρακες 
και βιταμίνες, που δεν διαφέρει από τις καθημερινές μας γευστικές συνήθειες, διατηρεί 
υψηλό το ηθικό, σε κάθε δύσκολη περίοδο. Παιδικές τροφές, τροφές χωρίς αλλεργιογόνα, για 
διαβητικούς, δηλαδή τροφές για άτομα με ιδιαίτερες διατροφικές ανάγκες, θα πρέπει να 
υπάρχουν σε επαρκείς ποσότητες, αν αυτά καταναλώνονται από μέλη του νοικοκυριού. Η 
φράση «Store what you Eat, Eat what you Store»126 δηλαδή «Αποθήκευε αυτά που Τρως, και 
Τρώγε ό,τι έχεις Αποθηκεύσει» πρέπει να εφαρμόζεται. Κάτι που δεν είναι στο σύνηθες 
διαιτολόγιο ενός ατόμου δεν συνίσταται να αποθηκεύεται. Εφόσον οι τροφές τοποθετούνται 
σε ράφια, η ταξιθέτηση γίνεται με την σειρά, ξεκινώντας με την πλησιέστερη ημερομηνία 
λήξης μπροστά, και προς τα πίσω αυτές που λήγουν αργότερα. Όπως έχει αναφερθεί, 
συνίσταται η σταδιακή προμήθεια των αγαθών, για να μην υπάρχει συγκεντρωμένη 
οικονομική επιβάρυνση, αλλά και για να είναι κυλιόμενες οι ημερομηνίες λήξεως. Σημαντικό 
επίσης είναι να σημειωθεί ότι υπάρχουν και είδη127, που συσκευασμένα και αποθηκευμένα σε 
σκιερό και ξηρό μέρος, πρακτικά διαρκούν πολύ περισσότερο από την αναγραφή:128 
«κατανάλωση κατά προτίμηση πριν από ….. » ή «προτεινόμενη ημερομηνία κατανάλωσης μέχρι 
…..» (π.χ. αλάτι, μέλι, λευκό ρύζι, κρυσταλλική ζάχαρη, σιτάρι κ.λπ.), ενώ πρωτεύον θέμα 
παραμένει και η αποθήκευση μερικών λίτρων νερού για κάθε μέλος του νοικοκυριού. 

Δεν αρκεί όμως η αποθήκευση κάποιων τροφών και η στοιχειώδης αυτάρκεια για ένα 
μικρό χρονικό διάστημα. Στο ίδιο Κυτίο Βασικών Προμηθειών ή σε άλλο χώρο πρέπει πάντα 
να υπάρχει και ένα φαρμακείο για την παροχή πρώτων βοηθειών που θα συμπληρωθεί 
ανάλογα με φάρμακα για χρόνιες παθήσεις, φάρμακα για παιδιά αν υπάρχουν στην 
οικογένεια, απλά αντιπυρετικά κ.λπ. Σε κάθε περίπτωση για την αποθήκευση και λήψη 
φαρμάκων, συνταγογραφούμενων αντιβιοτικών ή αντιαλλεργικών συμβουλευόμαστε τον 
οικογενειακό γιατρό, ενώ για μικροτραυματισμούς, απλά εγκαύματα, διάρροιες, 
ακολουθούμε τις συμβουλές ενός φαρμακοποιού. Επιπλέον, καλό είναι να έχει ολοκληρωθεί 
η παρακολούθηση ενός τουλάχιστον κύκλου Α΄ Βοηθειών από όλους.  

Αλλά αντικείμενα όπως εργαλεία, εφεδρικές μπαταρίες, πλαστικά δεματικά τύπου 
Tire-ups, υφασμάτινη αυτοκόλλητη ταινία, και δεκάδες άλλα υλικά που θα κρίνει ο κάθε ένας 
ως απαραίτητα, μπορούν να αποθηκευτούν. Τέλος, βασικά είναι και είδη όπως αντισηπτικά, 
μωρομάντηλα ή πάνες εάν υπάρχουν βρέφη στην οικογένεια, είδη γυναικείας υγιεινής, χαρτί 
υγείας κ.λπ. Ειδικά για το χαρτί υγείας έχει παρατηρηθεί ότι εν αναμονή μιας φυσικής 
καταστροφής ή σε περιόδους κρίσης υπάρχει αυξημένη ζήτηση (έως και 700%) από το 
αγοραστικό κοινό και αντίστοιχη έλλειψη σε υπεραγορές. Αν και τα βαθύτερα αίτια 
διερευνώνται συνολικά, οι βασικοί λόγοι φαίνεται ότι είναι πρακτικοί και ψυχολογικοί129.  

 
126 Emergency Essentials https://beprepared.com/blogs/articles/eat-what-you-store 
Store What You Eat, Eat What You Store. https://www.youtube.com/watch?v=Hzy3igCCsGk 
127 13 τροφές που δεν λήγουν ποτέ σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης 
https://ethernews.com/10-trofes-pou-den-lhgoun-pote/ 
10 τροφές που δεν λήγουν ποτέ σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης  
https://www.tilestwra.com/10-trofes-pou-den-ligoun-pote-se-periptosi-pou-tha-erthi-telos-tou-kosmou/ 
128 Τα τρόφιμα μπορούν να καταναλωθούν με ασφάλεια ακόμα και μετά την αναγραφόμενη ημερομηνία 
«κατά προτίμηση μέχρι» https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/fw_lib_best_before_el.pdf  
Ποια τρόφιμα μπορούν να καταναλωθούν και μετά την ημερομηνία λήξης και ποια δεν λήγουν ποτέ... 
http://valueforlife.gr/diatrofi/poia-trofima-boroun-na-katanalothoun-kai-meta-tin-imerominia-liksis-kai-poia-
den-ligoun-pote/ 
129 Garbe L, Rau R, Toppe T (2020), Influence of perceived threat of Covid-19 and HEXACO personality traits on 
toilet paper stockpiling  https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0234232 

https://beprepared.com/blogs/articles/eat-what-you-store
https://www.youtube.com/watch?v=Hzy3igCCsGk
https://ethernews.com/10-trofes-pou-den-lhgoun-pote/
https://www.tilestwra.com/10-trofes-pou-den-ligoun-pote-se-periptosi-pou-tha-erthi-telos-tou-kosmou/
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/fw_lib_best_before_el.pdf
http://valueforlife.gr/diatrofi/poia-trofima-boroun-na-katanalothoun-kai-meta-tin-imerominia-liksis-kai-poia-den-ligoun-pote/
http://valueforlife.gr/diatrofi/poia-trofima-boroun-na-katanalothoun-kai-meta-tin-imerominia-liksis-kai-poia-den-ligoun-pote/
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0234232
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Μελέτη διεξήχθη από ερευνητές του Ινστιτούτου Εξελικτικής Ανθρωπολογίας Μαξ Πλανκ στη Λειψία (Max 
Planck Institut für-evolutionäre Anthropologie). Όπως προέκυψε από την ανάλυση του ψυχολογικού προφίλ 
των συμμετεχόντων από πολλές χώρες, μετά το ξέσπασμα της πανδημίας Covid-19, στην Ευρώπη και στις 
ΗΠΑ, διαπιστώθηκε ότι οι άνθρωποι αυτοί αποπνέουν μια αίσθηση ελέγχου, είναι ιδιαίτερα οργανωτικοί, 
σχολαστικοί, ευσυνείδητοι, τελειομανείς, που σε μεγάλο βαθμό ένιωσαν άγχος και απειλή. Επίσης, 
διαπιστώθηκε ότι την κρίσιμη περίοδο οι πολίτες των Η.Π.Α. προμηθεύτηκαν περισσότερα χαρτιά υγείας από 
ό,τι οι Ευρωπαίοι και ότι προέβησαν σε αυτές τις αγορές κυρίως άτομα μεγάλης ηλικίας.  
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Μια διαφορετική λίστα που μπορεί να συμπεριληφθεί σε ένα Β.Ο.Β.72, σε ένα Κυτίο 
Βασικών Προμηθειών, αλλά και επιπλέον μπορεί να τοποθετηθεί δίπλα στη σταθερή οικιακή 
τηλεφωνική συσκευή, είναι ένας πλαστικοποιημένος κατάλογος που θα αναγράφονται τα 
τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης. Εκτός από τα προφανή τηλέφωνα (112, Αστυνομία, 
Πυροσβεστική, Ε.Κ.Α.Β., Κέντρο Δηλητηριάσεων), μπορούν να έχουν καταγραφεί και 
τηλέφωνα κρίσιμων υπηρεσιών κοινής ωφέλειας (Δ.Ε.Η., ΔΕ.Υ.Α.,  Φυσικού Αερίου) καθώς 
και του οικογενειακού γιατρού, συγγενικών προσώπων, γείτονα κ.λπ. Ανάλογη λίστα μπορεί 
να είναι αποθηκευμένη και στο κινητό τηλέφωνο ή ως εφαρμογή σε android ή iOS 
συσκευές130. 

 
Εικόνα 4.164. Έτοιμη προς εκτύπωση κάρτα με λίστα χρήσιμων τηλεφώνων και κενά προς συμπλήρωση 
προσωπικά τηλέφωνα, ονόματα, διευθύνσεις για το Σακίδιο Εκτάκτων Αναγκών κάθε μέλους του νοικοκυριού. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι υποδεικνύεται το περίγραμμα που θα κοπεί η κάρτα, ενώ προβλέπει επιπλέον: α)Τοπική 
Επαφή/Σύνδεσμος (άτομο εμπιστοσύνης που μπορούν τα μέλη να επικοινωνήσουν μαζί του, όταν δεν είναι δυνατή 
η μεταξύ τους επικοινωνία), β)Εκτός περιοχής Επαφή/Σύνδεσμος, γ) Σημείο συνάντησης μακριά από την γειτονιά.  

 
130 Τηλέφωνα έκτακτης Ανάγκης, Κατασκευαστής: InfoThem Software, Πηγή: Google Play 
https://www.dwrean.net/2013/07/12-android.html (Φεβρουάριος 2021) 

https://www.dwrean.net/2013/07/12-android.html
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Εικόνα 4.165. Δωρεάν χρήσιμη εφαρμογή για όσους διαθέτουν συσκευές με android λειτουργικό. Μπορεί να κλιθεί 
απευθείας από την εφαρμογή ένας αριθμός έκτακτης ανάγκης. Όπως αναφέρει και ο δημιουργός της εφαρμογής, σε 
καταστάσεις πανικού που μπορεί να επιφέρει ένα έκτακτο γεγονός, ξεχνάμε ακόμα και τους πιο απλούς αριθμούς. 
Οι αριθμοί που περιλαμβάνει η εφαρμογή είναι: Ενιαίος Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης, Γενική 
Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, Αστυνομία, Άμεση Επέμβαση Λιμενικού, Ε.Κ.Α.Β., Πυροσβεστικό Σώμα, 
Πυροσβεστική Υπηρεσία Δασών, Κέντρο Δηλητηριάσεων, Εφημερεύοντα φαρμακεία, Ιατρικές Συμβουλές, 
Τουριστική αστυνομία, Άμεση Επέμβαση Στρατονομίας, Δ.Ε.Η., Ε.Υ.Δ.Α.Π., Το χαμόγελο του παιδιού, Παιδικά 
χωριά S.O.S, Γραμμή Ζωής S.O.S, Υγειονομικό Κέντρο, Γιατροί του κόσμου, Γιατροί χωρίς σύνορα, Συνήγορος 
του Πολίτη, Γενική Γραμματεία Καταναλωτή. 

 
Εικόνες 4.166,167. Λίστες επαφών εκτάκτων αναγκών 



Το “B.O.B.72” στην Ελλάδα 
Το Σακίδιο Εκτάκτων Αναγκών / Κυτίο Βασικών Προμηθειών 

στις Φυσικές και Ανθρωπογενείς Καταστροφές 

Δεκέμβριος 2021 Σελίδα 159 

 
Εικόνες 4.168,169. Λίστες με προμήθειες και σημαντικά έγγραφα όπως προτείνονται από την Πολιτική Προιστασία 
της Περιφέρειας Αττικής. Παρόμοια πρόταση από αντίστοιχη κυβερνητική υπηρεσία της Αυστραλίας. 
 

Τέλος, πληροφοριακά αναφέρεται ότι δύναται να γίνει και προσαρμογή της τρέχουσας 
τεχνολογίας στο αντικείμενο της διαχείρισης κρίσεων και καταστροφών, καθώς και 
προμήθεια των αντίστοιχων υλικών, όχι μόνο από ειδικούς φορείς ή δομές που ασχολούνται 
με το θέμα, αλλά και ατομικά ή από το κάθε νοικοκυριό ξεχωριστά. Ειδικότερα, μετά από 
έρευνα μπορεί να ενταχθούν σε λίστες και αντικείμενα με εναλλακτική τεχνολογία, όπως για 
παράδειγμα ένα GPS131 που θα μπορεί να λειτουργεί με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ηλιακή 
/ αιολική) και επιπλέον θα έχει τη δυνατότητα  να εκπέμψει δορυφορικά σήμα κινδύνου  και 
να στείλει ένα μήνυμα ειδοποίησης έκτακτης ανάγκης μαζί με την ακριβή τοποθεσία μέσω 
της υπηρεσίας σύντομων μηνυμάτων (SMS). 

Συγκεντρωτικά λοιπόν, είδαμε ότι η αναγκαιότητα που υπάρχει για την τελική 
κατηγοριοποίηση και καταγραφή σε πίνακες, λίστες και καταλόγους μπορεί να καλυφθεί με 
συγκεκριμένη μεθοδολογία. Δεν είναι πρακτικό και προς όφελος του χρήστη να προταθεί μια 
συγκεκριμένη λίστα ή πολλές διαφορετικές ανά περιοχή/περιβάλλον, κατηγορία κινδύνου, 
ηλικία, φύλο κ.λπ.. Μια γενική ιδέα μπορεί να εξαχθεί από τις προτάσεις των αρμοδίων 
οργανισμών και φορέων, δια μέσου λογικής κρίσεως, αλλά και μετά από στοιχειώδη έρευνα. 
Τελικός στόχος είναι να συντάξει το κάθε νοικοκυριό ή ο κάθε ένας ατομικά, την δική του 
εξατομικευμένη τελική λίστα ανάλογα με τις ανάγκες του. Αυτή, επιβάλλεται να 
επικαιροποιείται με βοήθημα εφαρμογές και προγράμματα (π.χ. Microsoft excel, access). 

 
131 W. Aziz et al., "Emergency Power Pack with Navigation System for Mount Climber," 2018 4th International 
Conference on Electrical, Electronics and System Engineering (ICEESE), Kuala Lumpur, Malaysia, 2018, pp. 91-
95, doi: 10.1109/ICEESE.2018.8703554. 
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“… ἡτοιμάσθην καὶ οὐκ ἐταράχθην.” 
Παλαιά Διαθήκη – Ψαλμοί, 118: 60 
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5.1 Ο ανθρώπινος παράγοντας 
5.1.1 Ψυχοσυναισθηματικές παράμετροι 

Είναι κοινά αποδεκτό ότι ο κάθε άνθρωπος είναι ένα σύνθετο ψυχοσυναισθηματικό 
όν, με ξεχωριστά χαρακτηριστικά γνωρίσματα και ικανότητες, με τα ποικίλα εξωτερικά 
ερεθίσματα και τις εσωτερικές παρορμήσεις να  σμιλεύουν ιδιαίτερες προσωπικότητες. Κατά 
τη διάρκεια του Καταστροφικού Κύκλου αναπτύσσεται παράλληλα στον άνθρωπο ένα 
Ψυχοδυναμικό Μοντέλο132 που ακολουθεί τις φάσεις του καταστροφικού συμβάντος. Από 
την άρνηση και την άβολη θέση που βρίσκεται κάποιος μπροστά σε έναν επερχόμενο 
κίνδυνο, την αδράνεια και την αίσθηση ασυλίας που κυριαρχεί σε κάποιους άλλους κατά την 
περίοδο που θα έπρεπε να προετοιμάζονται, περνά στην σύγχυση, σε ανακλαστικές 
συμπεριφορές και μηχανικές κινήσεις, όταν ο κίνδυνος είναι πλέον άμεσος, ορατός και 
επίκειται η καταστροφή. Είναι φανερό, λοιπόν, ότι ο άνθρωπος επηρεάζεται συναισθηματικά 
και ψυχικά από μια καταστροφή τόσο όταν αυτή βρίσκεται στο στάδιο της απειλής και είναι 
γνωστή αλλά μακρινή (χωρικά ή χρονικά) όσο και όταν επίκειται ο κίνδυνος που είναι 
άμεσος και ορατός. 

Οι περισσότεροι συνάνθρωποί μας αποδέχονται την πιθανότητα να συμβεί κάποιο 
φυσικό ή ανθρωπογενές καταστροφικό γεγονός που θα τους επηρεάσει σημαντικά, 
κατανοούν την αναγκαιότητα της ετοιμότητας χωρίς όμως να παίρνουν και τα κατάλληλα 
μέτρα ή να προετοιμάζονται ανάλογα, λαμβάνοντας στοιχειώδη μέτρα προστασίας όπως είναι 
για παράδειγμα η ενημέρωση για τις ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν σε  περίπτωση φωτιάς 
ή η ένταξη στον οικογενειακό σχεδιασμό έκτακτης ανάγκης ενός Κυτίου Βασικών 
Προμηθειών. Επίσης, πολλοί άνθρωποι υιοθετούν την άποψη ότι ένα Β.Ο.Β.72 είναι βασικό 
στοιχείο στην ατομική και οικογενειακή προετοιμασία για την αντιμετώπιση επικίνδυνων 
καταστάσεων, χωρίς όμως να προχωρούν στην υλοποίηση των ανάλογων  ενεργειών. Αυτά 
έχουν ως αποτέλεσμα την εσωτερική σύγκρουση και την ασυνέπεια. Όταν δεν συμβαδίζουν 
μεταξύ τους η στάση, οι πεποιθήσεις, η συμπεριφορά ενός ανθρώπου αλλά και οι 
πληροφορίες που λαμβάνει ή οι γνώσεις που έχει με τα γεγονότα και τις πράξεις του, αυτός 
οδηγείται σε δυσφορία και σε γνωστική δυσαρμονία (Cognitive dissonance)133. 

Επιπλέον, είναι κοινές και καθημερινές οι εκφράσεις «…μην το σκέφτεσαι αυτό (την 
πιθανότητα να συμβεί κάτι επιβλαβές)», «…αν το σκέφτεσαι (κάτι αρνητικό ή κακό), τότε θα 
σου συμβεί…», «…ό,τι και να κάνεις, αν είναι να σου συμβεί, θα σου συμβεί…» κ.λπ. που 
παραπέμπουν σε δεισιδαιμονίες, μοιρολατρία και επηρεάζουν σημαντικά την καθημερινότητα 
μεγάλου μέρους του πληθυσμού. Παράλληλα, ο κάθε άνθρωπος ανάλογα με το μορφωτικό 
του επίπεδο, τα βιώματά του, την παιδεία που έχει λάβει αλλά και το πολιτιστικό και 
πολιτισμικό του υπόβαθρο αξιολογεί διαφορετικά τους κινδύνους, τις απειλές και τις 
πιθανότητες στο ενδεχόμενο αυτοί να πραγματοποιηθούν και σίγουρα τους βλέπει με άλλη 
οπτική από την τεχνοκρατική προσέγγιση. Επίσης, οι καθημερινές οικονομικές ανάγκες είναι 
άμεσες και ορατές, συχνά δε ανελαστικές και πιεστικές, ενώ το κόστος από μια πιθανή 
καταστροφή και οι επιπτώσεις από αυτή φαντάζουν μακρινές, απροσδιόριστες και μπαίνουν 
σε δεύτερη μοίρα.  

 
132 Καραμάνου Ασπασία, (2019-2020) Κύκλος Καταστροφής – Ψυχοδυναμικό Μοντέλο, Μάθημα F04, Ανάλυση 
& Διαχείριση Ανθρωπογενών & Φυσικών  Καταστροφών. 
133 Βιώνουμε το φαινόμενο της γνωστικής δυσαρμονίας ή κάθε φορά που οι σκέψεις ή οι ενέργειές μας δεν 
εναρμονίζονται με τις πεποιθήσεις ή τις αξίες  μας. Δημιουργείται όταν ένα άτομο συντηρεί δύο ασυνεπείς 
μεταξύ τους γνώσεις. Με ψυχολογικούς όρους, η γνωστική δυσαρμονία περιγράφει τη δυσφορία που 
αισθανόμαστε όταν οι πεποιθήσεις μας δε συμπνέουν με τις ενέργειές μας. 
https://www.flowmagazine.gr/i_gnostiki_dusarmonia_stin_kathimerini_zoi_paradeigmata_kai_diaxeirisi/ 
https://www.aiginionews.gr/index.php/2012-12-18-12-20-14/egrapsan/item/3929-i-theoria-tis-gnostikis-
dysarmonias (Μάρτιος 2021) 

https://www.flowmagazine.gr/i_gnostiki_dusarmonia_stin_kathimerini_zoi_paradeigmata_kai_diaxeirisi/
https://www.aiginionews.gr/index.php/2012-12-18-12-20-14/egrapsan/item/3929-i-theoria-tis-gnostikis-dysarmonias
https://www.aiginionews.gr/index.php/2012-12-18-12-20-14/egrapsan/item/3929-i-theoria-tis-gnostikis-dysarmonias
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Η κατοχή και συντήρηση ενός Σακιδίου Εκτάκτων Αναγκών και ενός Κυτίου 
Βασικών Προμηθειών δύναται να βοηθήσει έναν άνθρωπο όχι μόνο υλικά αλλά και 
συναισθηματικά, να επηρεάσει δηλαδή θετικά τον ψυχικό του κόσμο. Αρχικά περιορίζει την 
ανασφάλεια μπροστά στο άγνωστο και στον τρόπο που θα αντεπεξέλθει στο καταστροφικό 
συμβάν. Μπορεί να επικεντρωθεί στην αναζήτηση πληροφοριών την κρίσιμη περίοδο που 
προηγείται του επικίνδυνου φαινομένου, ενώ δεν αποσπάται η προσοχή του από επείγουσες 
και άμεσες ενέργειες στις οποίες θα έπρεπε να προβεί αν δεν είχε προετοιμαστεί, όπως είναι η 
συγκέντρωση κάποιων φαρμάκων, νερού ή άλλων υλικών και αγαθών, καθώς όλα αυτά έχουν 
ενταχθεί και ενσωματωθεί σε ένα B.O.B.72 ή σε ένα κυτίο. Μαζί με την ανάλογη εξάσκηση, 
ελαττώνει φαινόμενα αποσυντονισμού και υπερδραστηριότητας που έχουν παρατηρηθεί πριν 
ή κατά την διάρκεια του επικίνδυνου φαινομένου, καθώς έχουν οργανωθεί συνολικά οι 
βασικές προμήθειες και κάθε μέλος ενός νοικοκυριού έχει το ατομικό σακίδιό του και 
γνωρίζει τι θα κάνει και πώς θα δράσει.  

Εκτός των άλλων, την ώρα του επικίνδυνου συμβάντος, η προετοιμασία γενικότερα 
και ειδικότερα ένα Β.Ο.Β.72, βοηθά στη συστολή των γνωστικών αποτυχιών, της απάθειας, 
της απώλειας των πρωτοβουλιών, των στερεότυπων συμπεριφορών, του στρες (stress)134, του 
άγχους και της ικανότητας αντίληψης και αξιολόγησης των πραγμάτων. Αξιοσημείωτο είναι 
ότι το stress και ο φόβος σχετίζονται με την αμυγδαλή135, η οποία λειτουργεί διερευνητικά σε 
εν δυνάμει επικίνδυνα, αρνητικά (αλλά και θετικά) συμβάντα, ερεθίσματα και καταστάσεις 
του περιβάλλοντος, ανιχνεύοντας και εκτιμώντας ταχύτατα τη βαρύτητα και την ισχύ τους. 
Έτσι, προσαρμόζει την αντίδραση του προσώπου και συμβάλλει στη διαμόρφωση της 
βέλτιστης συμπεριφοράς του οργανισμού.  

Επίσης, είναι αποδεκτό ότι η ενασχόληση με ένα Κυτίο Βασικών Προμηθειών, 
τονώνει τους οικογενειακούς δεσμούς και αφυπνίζει την ενεργή συμμετοχή των μελών σε 
θέματα ετοιμότητας. Συνολικά μάλιστα, με την συμμετοχική διαδικασία μειώνονται οι 
λανθασμένοι χειρισμοί, τα σφάλματα στη λήψη αποφάσεων και οι σπασμωδικές αντιδράσεις 
την ώρα του καταστροφικού συμβάντος. Σημαντικό επίσης είναι ότι την κρίσιμη χρονική 

 
134 Stress: Ορίζεται ως ο τρόπος, συναισθηματικός ή/και σωματικός, με τον οποίο αντιδρά ένας οργανισμός σε 
ένα ερέθισμα που γίνεται αντιληπτό ως απειλή. Το στρες είναι η φυσιολογική αντίδραση του οργανισμού σε 
ένα νέο και απαιτητικό ερέθισμα. Προκαλεί την απελευθέρωση αδρεναλίνης, η οποία μας επιτρέπει να 
παίρνουμε γρήγορες αποφάσεις, να ανταποκρινόμαστε στις προκλήσεις και να παραμένουμε σε εγρήγορση. 
Πηγές: https://www.onmed.gr/ygeia-psyhikh/story/300279/agchos-stres-poia-einai-i-diafora (Μάρτιος 2021) 
Καραμάνου Ασπασία, (2019-2020) Επιβίωση σε Καταστροφικά Συμβάντα: Γνωστικοί Περιορισμοί και 
Αντιδράσεις, Μάθημα F04, Ανάλυση & Διαχείριση Ανθρωπογενών & Φυσικών  Καταστροφών. 
135 H αμυγδαλή είναι μια εγκεφαλική περιοχή, η οποία εμπλέκεται σε πολλές και περίπλοκες ανώτερες 
γνωσιακές λειτουργίες, όπως η συγκίνηση και η συγκινησιακά εξαρτημένη συμπεριφορά. Η αμυγδαλή 
συγκροτείται από ένα σύνολο δικτύων, τα οποία λειτουργούν παράλληλα, επεξεργάζονται πληροφορία από το 
εξωτερικό και εσωτερικό περιβάλλον του οργανισμού και επηρεάζουν πολλαπλές πτυχές της συγκινησιακής 
συμπεριφοράς. Θωρείται μέρος του «πρωτόγονου» εγκεφάλου και αναλαμβάνει τις ενστικτώδεις λειτουργίες. 
Αποτελεί βασικό τμήμα του συστήματος που είναι υπεύθυνο για τη συγκινησιακή έκφραση, τη συγκινησιακή 
μνήμη καθώς και για τη ρύθμιση της διεργασίας της μνημονικής παγίωσης μέσω της συγκίνησης, στη λήψη 
αποφάσεων και στις συναισθηματικές αντιδράσεις. Σχετίζεται με τα συναισθήματα και ειδικά με τον φόβο, και 
τις αντιδράσεις σε αυτά. Συνδέεται με αρκετά από τα υπόλοιπα μέρη του εγκεφάλου και σε αυτήν 
καταλήγουν πρώιμα και ανεπεξέργαστα ερεθίσματα των αισθήσεων με σκοπό την ταχεία αντίδραση. Πηγές: 
Παπαθεοδωρόπουλος, Κωνσταντίνος, Αμυγδαλή, Κεφάλαιο Συγγράμματος Έννοιες στην επιστήμη της μνήμης, 
εκδόσεις Κάλλιπος, 2015, https://repository.kallipos.gr/handle/11419/3247 (Μάρτιος 2021). 
Η αμυγδαλή, η «μηχανή» του εγκεφαλικού φόβουhttps://bioneurologics.gr/astheneies/nevrologia/psyxiatrikh-
neyroepisthmes/amyg%CE%B4ali-eggefalikoy-foboy-michani/ (Μάρτιος 2021). 
Καραμάνου Ασπασία, (2019-2020) Επιβίωση σε Καταστροφικά Συμβάντα: Γνωστικοί Περιορισμοί και 
Αντιδράσεις, Μάθημα F04, Ανάλυση & Διαχείριση Ανθρωπογενών & Φυσικών  Καταστροφών. 

https://www.onmed.gr/ygeia-psyhikh/story/300279/agchos-stres-poia-einai-i-diafora
https://repository.kallipos.gr/handle/11419/3247
https://bioneurologics.gr/astheneies/nevrologia/psyxiatrikh-neyroepisthmes/amyg%CE%B4ali-eggefalikoy-foboy-michani/
https://bioneurologics.gr/astheneies/nevrologia/psyxiatrikh-neyroepisthmes/amyg%CE%B4ali-eggefalikoy-foboy-michani/
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περίοδο μειώνεται ο πανικός136, οι τάσεις φυγής αλλά και η υπερβολική ή η παράλογη 
αντίδραση που κάποιες φορές φτάνει στα όρια του τρόμου. 

Αλλά και μετά το συμβάν γνωρίζοντας ο κάθε πολίτης ότι έχει στην κατοχή του ένα 
εξοπλισμένο και λειτουργικό κυτίο ή σακίδιο εξαλείφει σε μεγάλο βαθμό τόσο αισθήματα 
θυμού και δυσαρέσκειας μιας και μπορεί να αυτοεξυπηρετηθεί και να μην περιμένει αδρανής 
τη βοήθεια από κρατικές ή άλλες υπηρεσίες, όσο και τη μπερδεμένη σκέψη που προκαλείται 
από το ξαφνικό γεγονός. Αντίστοιχα κυριαρχούν η λογική σκέψη, η ταχεία ψυχολογική 
ανάκαμψη και η εκτέλεση λειτουργικών και αποτελεσματικών δράσεων, όπως είναι και η 
βασιζόμενη σε ένα Β.Ο.Β.72 παροχή βοήθειας σε συνανθρώπους του. Μετά το συμβάν, 
εφόσον δεν υπάρχει σοβαρός τραυματισμός του κατόχου ενός Σακιδίου Εκτάκτων Αναγκών 
και υπάρχει επαρκής χρόνος, αυτός μπορεί να ανατρέξει και σε πιθανές σημειώσεις που έχει 
κρατήσει ή άλλες έντυπες οδηγίες, προκειμένου να βάλει σε ακόμα μεγαλύτερη τάξη τις 
σκέψεις του για την αποτελεσματική αντιμετώπιση κάποιου επουσιώδους προβλήματος. 

Συνεπώς τα ειδικά στοιχεία (σακίδιο και κυτίο) της ετοιμότητας για μία κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης βοηθούν άμεσα στην αποφυγή: α) ενστικτωδών αντιδράσεων και 
λανθασμένων συμπεριφορών και β) της παράλυσης/παγώματος (Paralyzing Anxiety, 
Freezing). Επίσης έμμεσα: α) επιτυγχάνεται ευελιξία και προσαρμοστικότητα της σκέψης και 
της κριτικής ικανότητας, αλλά και β) στην άμβλυνση των εμμονών και των αισθημάτων 
ενοχής μετά το συμβάν. Κατ’ επέκταση συμβάλουν, στον μετριασμό αισθημάτων ανησυχίας, 
ταραχής ή δυσφορίας και καθολικά στην ψυχολογική επιβίωση του κατόχου. Το να γνωρίζει 
κάθε μέλος ενός νοικοκυριού πού βρίσκεται για παράδειγμα το Β.Ο.Β.72 και μετά από 
εκπαίδευση, τον συνολικό τρόπο αντίδρασης σε μια έκτακτη κατάσταση, αυτό βελτιώνει τον 
χρόνο απόκρισής του, αφού οδηγείται σε αυτοματοποιημένες ενέργειες, χωρίς την απαίτηση 
διαδικασιών συνειδητής σκέψης, δημιουργεί συγκεκριμένα χρήσιμα και λειτουργικά πρότυπα 
μοντέλα συμπεριφοράς, μειώνει την επιβάρυνση στη μνήμη εργασίας137 (λειτουργική μνήμη) 
και μετασχηματίζει περίπλοκες γνωστικές λειτουργίες σε απλές ενέργειες. 

Εκτός των άλλων, η επιβίωση138 ενός ανθρώπου που βρίσκεται σε δυσμενή θέση δεν 
βασίζεται αποκλειστικά στο υλικό περιεχόμενο ενός Σακιδίου Εκτάκτων Αναγκών. 
Εξαρτάται άμεσα και από την ψυχική κατάσταση στην οποία βρίσκεται τη δύσκολη εκείνη 
περίοδο. Αυτό που μπορεί να αποδιοργανώσει κάποιον πνευματικά, ακόμα κι αν η δυσκολία 
που αντιμετωπίζει είναι μικρή, είναι το αναπάντεχο του γεγονότος. Με την σκέψη της 
επαρκούς προετοιμασίας για το χειρότερο, της προετοιμασίας που περιλαμβάνει π.χ. ένα 
οικογενειακό κυτίο, ένα βασικό σχεδιασμό εκκένωσης και δεξιότητες, ο ψυχισμός του 
ατόμου σίγουρα μπορεί να βελτιωθεί και να μην υπάρχουν αντιδράσεις πανικού και πιθανόν 
μετέπειτα κατάθλιψη. 

Η αναδιοργάνωση, η προσαρμοστικότητα και ο αυτοσχεδιασμός με τα υλικά και τα 
αναλώσιμα ενός σακιδίου, τη στιγμή της κρίσης και αμέσως μετά από αυτή βοηθούν στο να 
παραμείνει κάποιος ήρεμος, να πάρει και να δώσει κουράγιο στους άλλους πληττόμενους, 
αλλά και να συγκεντρώσει τις δυνάμεις του σε άμεσους και εφικτούς στόχους, που η επίτευξή 
τους δίνει ελπίδα και διατηρεί υγιή τη διανοητική του κατάσταση. Ο συχνός έλεγχος του 
εξοπλισμού, του σακιδίου και του κυτίου, η τήρηση των βασικών κανόνων ασφαλείας, μαζί 

 
136 Καραμάνου Ασπασία, (2019-2020) Επιβίωση σε Καταστροφικά Συμβάντα: Γνωστικοί Περιορισμοί και 
Αντιδράσεις, Μάθημα F04, Ανάλυση & Διαχείριση Ανθρωπογενών & Φυσικών  Καταστροφών. 
137Η μνήμη εργασίας ορίζεται ως το σύνολο των διαδικασιών που μας επιτρέπουν την προσωρινή αποθήκευση 
και το χειρισμό των πληροφοριών για να εκτελούμε περίπλοκες γνωστικές εργασίες. Είναι ένα είδος 
βραχυπρόθεσμης μνήμης με κύρια χαρακτηριστικά: Την περιορισμένη χωρητικότητά της (αποθηκεύουμε μόνο 
7 ± 2 αντικείμενα), είναι ενεργή (όχι μόνο αποθηκεύει πληροφορίες, αλλά τις χειραγωγεί και τις 
μετασχηματίζει), υπάρχει μόνιμη ενημέρωση και διαμορφώνεται από τον μετωπιαίο φλοιό.  
https://www.cognifit.com/el/science/cognitive-skills/working-memory (Μάρτιος 2021). 
138 H ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΤΗΣΕΠΙΒΙΩΣΗΣ, 2ο ΤΕΑΣ/ΓΑΠΕ,  Αύγουστος 2008  
http://army.gr/sites/default/files/psixologia_epiviosis_aug2008.pdf (Μάρτιος 2021) 

https://www.cognifit.com/el/science/cognitive-skills/working-memory
http://army.gr/sites/default/files/psixologia_epiviosis_aug2008.pdf
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με την εμπειρία που μπορεί να αποκτηθεί με τη συχνή εξάσκηση, αυξάνουν την 
αυτοπεποίθηση,  τη θέληση για επιβίωση και την αποφασιστικότητα. Αλλά και η πειθαρχία, η 
οργάνωση και η ορθή ταξιθέτηση του εξοπλισμού, οδηγούν στον αυτοέλεγχο, θεσπίζοντας 
προτεραιότητες τόσο στον γενικότερο σχεδιασμό, όσο και στη χρήση των υλικών ενός 
Σακιδίου Εκτάκτων Αναγκών. Άλλωστε, η μη ένταξη στον οικογενειακό σχεδιασμό ενός 
σακιδίου και ενός κυτίου μπορούν να επιφέρουν απελπισία και η απουσία του, αισθήματα 
αποτυχίας που θα έχουν ως αποτέλεσμα την κόπωση, φορτώνοντας παράλληλα το μυαλό με  
αρνητικές ιδέες. Όλα αυτά είναι στοιχεία που δεν βοηθούν στην προσήλωση των 
πληττομένων, ούτε στις δέουσες ενέργειες για την αντιμετώπιση της διαμορφωθείσας 
δύσκολης κατάστασης. Σε μια κρίσιμη κατάσταση οι ψυχολογικές μεταπτώσεις των 
προσώπων που εμπλέκονται είναι συχνές, ενώ όταν ένα άτομο αντιμετωπίζοντας μια 
κατάσταση, αντιλαμβάνεται ότι ένα συμβάν περικλείεται από αβεβαιότητα με άγνωστη 
τελική έκβαση, τότε  κυριαρχεί η ψυχολογική υπερένταση (Ξηροτύρη-Κουφίδου, 2001). Η 
ύπαρξη ενός σακιδίου που συνεπάγεται προϋπάρχοντα σχεδιασμό με σαφείς οδηγίες και 
κανόνες μειώνει τον υψηλό βαθμό υπερέντασης και ταυτόχρονα την πίεση που δέχονται οι 
άνθρωποι σε μια κρίσιμη κατάσταση. 

Μετά την καταστροφή είναι συχνό φαινόμενο να αναπτύσσεται μετατραυματικό σοκ, 
Αυτό σημαίνει ότι αρκετοί άνθρωποι που έχουν βιώσει την καταστροφή όχι μόνο σωματικά 
αλλά και διανοητικά, διαχωρίζουν τον εαυτό τους από τους υπόλοιπους συνανθρώπους τους, 
που δεν ήταν παρόντες και σταδιακά δημιουργείται μια ψυχολογική απομάκρυνση. Μια άλλη 
αντίδραση είναι η εμμονή κάποιων πληγέντων στην αναζήτηση ευθυνών και στην απόδοση 
κατηγοριών, σχετικά με τους λόγους που οδηγήθηκαν σε αυτή την κατάσταση. Μερικά 
θύματα καταλήγουν να κατηγορούν άλλους για επιλογές και ενέργειές τους, κυρίως όμως τον 
εαυτό τους. Αυτό το τελευταίο εξασθενεί σημαντικά εφόσον γνωρίζει κάποιος ότι σε ατομικό 
επίπεδο είχε λάβει όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα, είχε επενδύσει σε ένα Κυτίο 
Βασικών Προμηθειών, είχε εναρμονίσει τον οικογενειακό σχεδιασμό με τις πιθανές απειλές, 
εντάσσοντας σε αυτόν το Σακίδιο Εκτάκτων Αναγκών. 

Από την άλλη πλευρά όμως ένα σακίδιο ή ένα κυτίο δεν πρέπει να αυξάνουν 
υπέρμετρα την αυτοπεποίθηση (υπεραυτοπεποίθηση, Overconfidence139), την αίσθηση της 
σιγουριάς και της απόλυτης ασφάλειας, ούτε  να διογκώνουν την ψευδαίσθηση του ελέγχου 
(illusion of control140), δηλαδή της εμμονικής προσπάθειας ελέγχου των γεγονότων επί των 
οποίων όμως δεν μπορούμε να έχουμε καμία πραγματική επίδραση. Η ενδυνάμωση της 
ψευδαίσθησης ότι ένα σακίδιο ή ένα κυτίο από μόνα τους είναι επαρκή στοιχεία για να 
αντεπεξέλθει κάποιος σε μια κρίσιμη κατάσταση μπορεί να αποβεί μοιραία. Κάνεις δεν είναι 
άτρωτος, χρειάζεται παράλληλη ενημέρωση, εξάσκηση και εκπαίδευση για να μπορεί να 
ενεργεί ορθά σε ένα καταστροφικό συμβάν.  

Τέλος, δεν μπορεί να αποκλεισθεί και η ακραία περίπτωση να παρατηρηθεί αύξηση 
του άγχους και της ανασφάλειας σε ένα πρόσωπο λόγω της ενασχόλησής του με θέματα 
ετοιμότητας, όπως είναι τα στοιχεία (σακίδιο και κυτίο) που πραγματεύεται η εργασία αυτή. 
Αυτό, βέβαια υπαινίσσει τον ιδιαίτερο ψυχισμό αυτού του προσώπου.  

 
139 Υπεραυτοπεποίθηση είναι η τάση των ανθρώπων να βλέπουν τις επιλογές τους ως ορθολογικές και να 
έχουν υπερβολική εμπιστοσύνη (overconfidence) σε αυτές, ειδικά σε γνωστικά αντικείμενα για τα οποία έχουν 
κάποια γνώση. Μια παρενέργεια αυτού του χαρακτηριστικού της συμπεριφοράς είναι και η ψευδαίσθηση του 
ελέγχου. https://www.euretirio.com/yperempistosyni-yperautopepoithisi/ (Μάρτιος 2021). 
140 Ψευδαίσθηση του ελέγχου ονομάζεται η τάση που έχουν οι άνθρωποι να πιστεύουν ότι έχουν τον έλεγχο ή 
ότι μπορούν να επηρεάσουν γεγονότα πάνω στα οποία δεν έχουν καμία πραγματική επιρροή. Μπορεί να 
δημιουργήσει αναισθησία στην υποδοχή νέας πληροφόρησης, να εμποδίσει την γνώση και να προδιαθέσει 
μεγαλύτερη ανάληψη κινδύνου, αφού ο υποκειμενικός κίνδυνος φαίνεται χαμηλότερος λόγω της 
λανθασμένης εντύπωσης του ελέγχου. https://www.euretirio.com/illusion-of-contro/ (Μάρτιος 2021). 

https://www.euretirio.com/yperempistosyni-yperautopepoithisi/
https://www.euretirio.com/illusion-of-contro/
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Χωρίς να παραβλέπει κάποιος τον παράγοντα τύχη που συχνά είναι καθοριστική 
παράμετρος σε μια επικίνδυνη κατάσταση, ένα σακίδιο και ένα κυτίο χαρίζουν ελπίδα σε 
κάθε άνθρωπο και μαζί με τις γνώσεις, την ευρηματικότητα, την ευελιξία και την 
προσαρμοστικότητα  βοηθούν στο να αντεπεξέλθει ικανοποιητικά σε μια καταστροφή. Η 
αποδοχή της ύπαρξης επικίνδυνων καταστάσεων και της πιθανότητας εκδήλωσης 
καταστροφικών φαινομένων, βοηθά στο να ξεφύγει κάποιος από αισθήματα φόβου για µια 
ασαφή ή απροσδιόριστη απειλή που διαστέλλονται με την στρεβλωτική οπτική της συνεχούς 
αμφισβήτησής τους. 

Τόσο κατά την διάρκεια μιας κρίσιμης κατάστασης όσο και πριν από αυτή, κατά τη 
φάση της προετοιμασίας, η κρίση του κάθε ανθρώπου παίζει σημαίνοντα ρόλο. Του επιτρέπει 
να κρίνει τη συχνότητα και τις πιθανότητες εμφάνισης ενός συμβάντος, με βάση συζητήσεις ή 
ανάλογη έρευνα και το πόσο γρήγορα και εύκολα μπορεί να ανασύρει από τη μνήμη του 
παρόμοια γεγονότα, να προσαρμόσει τα κατάλληλα υλικά σε ένα σακίδιο και ένα κυτίο για να 
φανούν τελικά χρήσιμα. Ωστόσο, η κρίση κάθε ανθρώπου επηρεάζεται συχνά από το εθιμικό 
δίκαιο, προϋπάρχοντα θεσπίσματα, ιδέες και στερεότυπα και έτσι τείνει να προσδίδει 
μεγαλύτερη βαρύτητα σε πληροφορίες που είναι σε αρμονία με αυτά τα σχήματα 
(Ψευδαίσθηση της Συνάφειας141). Επίσης, ο μέσος άνθρωπος για την εξαγωγή 
συμπερασμάτων και την πραγματοποίηση ανάλογων ενεργειών (π.χ. ποσότητα και είδος 
παρελκόμενων σε ένα Β.Ο.Β.72) ξεκινά από κάποια συγκεκριμένα βιωματικά δεδομένα. 
Αυτά λειτουργούν ως άγκιστρο και η κρίση του μεταβάλλεται, προσαρμόζεται και 
τροποποιείται βάσει αυτών, οδηγώντας τον συχνά σε λανθασμένες ενέργειες, δράσεις ή και 
αγορές. Αυτό το φαινόμενο μάλιστα της Πρόσδεσης/Αγκίστρωσης και Προσαρμογής 
(Anchoring & Adjustment)142, γίνεται ιδιαίτερα αισθητό, όταν η εκτίμηση πραγματοποιείται 
κάτω από συνθήκες αβεβαιότητας όπως είναι η περίοδος της αναμονής μιας καταστροφής ή 
όταν δεν γνωρίζουμε ποιος είναι ο δόκιμος χειρισμός ενός θέματος (π.χ. με τι φάρμακα θα 
πληρωθεί ένα Κυτίο Βασικών Προμηθειών) οπότε τα άτομα χρησιμοποιούν ένα σταθερό 
σημείο αναφοράς ως άγκυρα και μετά προσαρμόζουν την απόφασή τους σε αυτό. 

Η αποστασιοποιημένη και αντικειμενική ματιά, καθώς και η συζήτηση με 
συνανθρώπους μας που ασχολούνται με την πλήρωση για παράδειγμα ενός Β.Ο.Β.72, ή με 
ειδικούς σε θέματα ετοιμότητας, είναι η ενδεδειγμένη λύση που θα βοηθήσει να χτίσουμε 
ορθή κρίση και οι ενέργειές μας να είναι προς την σωστή κατεύθυνση στο συγκεκριμένο 
θέμα. Η έγκαιρη προετοιμασία πριν από μια καταστροφή περιορίζει την αίσθηση της απειλής, 
της αβεβαιότητας που αυτή συνεπάγεται και του περιορισμένου χρόνου αντίδρασης για την 
λήψη αποφάσεων που υπάρχει όταν αυτή συμβεί. Επίσης η ικανότητα ενός ανθρώπου να 
αναγνωρίζει τα συναισθήματα, τις σκέψεις και τις ανάγκες του, δηλαδή η αυτοεπίγνωση, τον 
βοηθά να προβαίνει σε αυτοαξιολόγηση και κατ΄επέκταση στην επαναξιολόγηση δυναμικών 
στοιχείων όπως είναι ένα Β.Ο.Β.72, με επανακαθορισμό των υλικών που το αποτελούν  και 
αλλαγές όπου αυτές κριθούν απαραίτητες. 

Οι σύγχρονες πολυπαραγοντικές θεωρίες (Gardner, Spearman, Vernon, Nikolova) 
προσεγγίζουν τη νοημοσύνη ως μια μεταβλητή που αποτελείται από πολλές, 
αλληλοσυμπληρούμενες ικανότητες και λειτουργίες και όχι ως μια σταθερά. Τις τελευταίες 
μάλιστα δεκαετίες έχει δημιουργηθεί ο όρος συναισθηματική νοημοσύνη που περιλαμβάνει 
ικανότητες και δεξιότητες οι οποίες θεωρούνται ως ζωτικής σημασίας μεταξύ άλλων, για την 

 
141Παρουσίαση με θέμα: "KOIΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Μάθημα 3"— Μεταγράφημα παρουσίασης:  Γκέκα Μαρία 
Πανεπιστήμιο Κρήτης. 
Καραμπελιάς Γεράσιμος (2019-2020) ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ & ΗΓΕΣΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ, 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, Μάθημα F04, Ανάλυση & Διαχείριση Ανθρωπογενών & 
Φυσικών  Καταστροφών. 
142 Social Cognition: Heuristics and Biases, Κοινωνική νόηση και Κοινωνικές – Γνωστικές Διαδικασίες: Ευρετικές 
μέθοδοι & στρεβλώσεις, Κοινωνική Ψυχολογία ΙΙ, Παρουσίαση Καφέτσιος 2006. 
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επιτυχή οργανωσιακή απόδοση και το όραμα κάθε προσωπικότητας. Ένας άνθρωπος με 
υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη έχει πολλά θετικά χαρακτηριστικά. Κάποια από αυτά 
είναι ότι μπορεί να εργάζεται υπό πίεση, να κάνει σωστή ιεράρχηση στόχων και αναγκών, να 
έχει την ικανότητα να εστιάζει την προσοχή του σε συγκεκριμένες απαιτήσεις, να μην τα 
παρατάει όταν αντιμετωπίζει δυσκολίες, να διαχειρίζεται και να επεξεργάζεται 
αποτελεσματικά διαφορετικά ερεθίσματα. Κάθε μία από αυτές τις ιδιότητες είναι ουσιώδες 
χαρακτηριστικό της προσωπικότητας ενός ανθρώπου που θέλει να ασχολείται 
αποτελεσματικά με τα ειδικά θέματα ενός Σακιδίου Εκτάκτων Αναγκών και ενός Κυτίου 
Βασικών Προμηθειών. Σε άτομα με υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη, δεν παρουσιάζονται 
φαινόμενα, που επιδρούν αρνητικά στη διαμόρφωση ενός σακιδίου ή ενός κυτίου, όπως είναι: 

• Η αδιαφορία, η παθητικότητα και η μοιρολατρία. 
• Η αναβλητικότητα κι ο εφησυχασμός. 
• Ο αρχικός υπερενθουσιασμός και η σταδιακή κόπωση και παραίτηση. 
• Η αδυναμία επίλυσης πρακτικών θεμάτων οργάνωσης. 

Όμως, κάθε νοήμων άνθρωπος αντιλαμβάνεται ότι η αποχή από ενέργειες 
προετοιμασίας και από βασικά μέτρα ετοιμότητας, όπως είναι για παράδειγμα η 
επικαιροποίηση μιας βασικής υγειονομικής συλλογής που βρίσκεται εντός ενός Κυτίου 
Βασικών Προμηθειών, είναι μια εσφαλμένη πρακτική. Είναι εσφαλμένη η άποψη ότι δεν 
πρόκειται ποτέ να συμβεί κάτι «κακό» ή αν συμβεί τότε θα προστρέξουν άλλοι σε βοήθεια. 
Επίσης, η δοξασία ότι ακόμα κι αν συμβεί τελικά κάτι «κακό», αυτό δεν θα αποβεί 
ολοκληρωτικά καταστροφικό για τον ίδιο ή τους οικείους του και οι όποιες συνέπειες θα είναι 
αναστρέψιμες, προφανώς δεν ευσταθεί πάντα. Παραπλανητική είναι και η εκτίμηση, ότι είναι 
αποκλειστική ευθύνη της Πολιτείας να μεριμνά για όλα τα σχετικά θέματα ετοιμότητας, 
συμπεριλαμβανομένου και του ατομικού σακιδίου. Υπάρχει και ατομική ευθύνη βάσει της 
οποίας επιβάλλεται και υποχρεούται κάθε πολίτης να διαμορφώνει το ατομικό ή το 
οικογενειακό σχέδιο δράσης για έκτακτες ανάγκες και να συμπεριλαμβάνει σε αυτό το 
ατομικό του σακίδιο και το οικογενειακό κυτίο. Σε κάθε περίπτωση, η εμπιστοσύνη και 
εκτίμηση που μπορεί να τρέφει κάποιος για την Πυροσβεστική Υπηρεσία, το Ε.Κ.Α.Β., τις 
εθελοντικές οργανώσεις και τις δομές άμεσης επέμβασης, δεν αναιρεί την ανάγκη για 
εμπέδωση μιας κουλτούρας προετοιμασίας ενώπιον φυσικών ή ανθρωπογενών καταστροφών. 

Ψυχομετρικές προσεγγίσεις (Tversky & Kahneman, 1974) προσδιόρισαν πολλούς 
παράγοντες που επηρεάζουν την προσωπική κατανόηση του κινδύνου, μεταξύ αυτών τον 
τρόμο που προκαλεί, το πρωτοφανές του επικίνδυνου συμβάντος και το στίγμα που αφήνει 
πίσω του. Βάσει πρόσφατων μελετών, έχει καταδειχθεί με σαφήνεια ότι η αντίληψη του 
κινδύνου γίνεται κατανοητή με σύνθετο τρόπο από τους περισσότερους ανθρώπους. Η 
εξοικείωση με τον κίνδυνο και με συγκεκριμένα καταστροφικά γεγονότα, η πιθανότητα 
αποτροπής με προσωπική παρέμβαση ή η προσωπική ικανότητα επηρεασμού της απειλής, η 
εθελοντική ή µη αποδοχή του κινδύνου κ.λπ. αποδεικνύουν ότι οι άνθρωποι προσεγγίζουν 
διαφορετικά τον κίνδυνο και λαμβάνουν υπόψη τους άνισες παραμέτρους με την καθεμία να 
έχει διαφορετικό εκτόπισμα. Όπως όμως κι αν κατανοεί κάποιος έναν κίνδυνο, η κατοχή και 
διατήρηση ενός ατομικού σακιδίου με βασικά υλικά και ενός κυτίου για έκτακτες ανάγκες 
εξομαλύνει τις επιπτώσεις ενός ανεπάντεχου συμβάντος. 

Η εκτίμηση, το πώς αντιλαμβανόμαστε και το πόσο υπολογίζουμε πρόσωπα, ιδέες και 
αντικείμενα καθορίζει τη συμπεριφορά και τη στάση μας απέναντι σε αυτά, ενώ σημαντική 
είναι και η διερεύνηση των συνθηκών και μέσω ποιων διεργασιών διαμορφώνεται αυτή η 
στάση. Ειδικότερα, ο τρόπος αξιολόγησης μιας ιδέας (π.χ. ετοιμότητα έναντι των 
καταστροφών) ή ενός αντικειμένου (π.χ. ατομικό kit Α΄ Βοηθειών) καθορίζει και τη στάση 
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μας προς αυτά. Κάθε στάση αποτελείται από τρία143 δομικά στοιχεία: α. το συναισθηματικό 
στοιχείο (συναισθήματα απέναντι σε ένα αντικείμενο), β. το γνωστικό στοιχείο (πεποιθήσεις, 
αντιλήψεις σχετικά με το αντικείμενο) και γ. το συμπεριφορικό (προθέσεις και πράξεις που 
απευθύνονται ή αφορούν το αντικείμενο). Κάποιοι ερευνητές144 προσδιορίζουν μια στάση 
αποκλειστικά ως γνωστική δομή, ενώ άλλοι (Pratkanis & Greenwald) συνδυάζουν τη 
γνωστική και αξιολογική διάσταση κι αναφέρουν ότι οι στάσεις είναι μνημονικές 
αναπαραστάσεις που αποτελούνται από α. ένα αντικείμενο, β. μια αξιολογική περίληψη και γ. 
μια γνωσιακή δομή που υποστηρίζει αυτή την αξιολόγηση. Από τα ανωτέρω γίνεται φανερό 
ότι θα πρέπει να υπάρξει ουσιαστική και συντονισμένη παρέμβαση Πολιτείας και κοινωνίας 
για τον επανακαθορισμό της στάσης όλων των πολιτών και των κοινωνικών ομάδων απέναντι 
σε γενικότερα θέματα προετοιμασίας, στην εκπαίδευση και την ετοιμότητα, αλλά και σε 
συγκεκριμένα αντικείμενα όπως είναι ένα Σακίδιο Εκτάκτων Αναγκών και ένα Κυτίο 
Βασικών Προμηθειών. Μόνο με μια προσέγγιση προσωποποιημένη ανά πληθυσμιακή ομάδα 
ή ανάλογα με το είδος και το μέγεθος του κίνδυνου και μετά από ειδική έρευνα μπορεί να 
επιτευχθεί ο στόχος της διαμόρφωσης μιας συνολικά θετικής στάσης στα ειδικά στοιχεία 
(σακίδιο και κυτίο) της ετοιμότητας έναντι καταστροφών. 

Η αβεβαιότητα145 και η ανησυχία που προξενεί ένα φυσικό ή ανθρωπογενές 
καταστροφικό συμβάν προκαλεί άγχος. Ο τρόπος για να αισθανθούμε λιγότερο ανήσυχοι 
είναι να «σπάσουμε» το ψυχικό αυτό επακόλουθο του απρόβλεπτου γεγονότος, να 
ανακατευθύνουμε τις σκέψεις μας και να εξαλείψουμε σταδιακά το άγχος. Κάποιοι μέσα από 
ανάλογες διαδικασίες καταφεύγουν σε ειδικούς, άλλοι στην προσευχή και το μεταφυσικό, 
στην μελέτη βιβλίων γενικότερα κ.λπ.. Για την κρίσιμη όμως περίοδο που ακολουθεί ένα για 
παράδειγμα ακραίο φυσικό φαινόμενο, υπάρχει και μια άλλη εναλλακτική και πιθανόν 
υποτιμημένη προσέγγιση και αυτό είναι ένα παιχνίδι. Μετά το τέλος της απειλής και εφόσον 
δεν αντιμετωπίζουμε κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας, ένα παιχνίδι ενθαρρύνει τον 
αυθορμητισμό και την ευελιξία, βοηθά να αναπτυχθεί η θετική φαντασία και η αναλυτική 
δημιουργική σκέψη, μας χαλαρώνει και ταυτόχρονα μας προσφέρει καινοτομία. Το μυαλό, τη 
χρονική περίοδο αμέσως μετά το καταστροφικό γεγονός, υπερλειτουργεί και συνεχώς 
αναλύει, κρίνει, συγκρίνει, υποθέτει, προβλέπει, προβληματίζεται και καθορίζει στόχους. 
Όταν παίζουμε, δημιουργούμε νέα ερεθίσματα και ενδιαφέροντες παραστάσεις που μας 
κάνουν να εκτονωνόμαστε, να ανησυχούμε λιγότερο για όσα έχουν συμβεί και να μειώνουμε 
το άγχος μας. 

Για του παραπάνω λόγους, συχνά μέσα σε ένα Σακίδιο Εκτάκτων Καταστάσεων, 
βλέπουμε να υπάρχει και ένα παιχνίδι. Αυτό που προτιμάται συνήθως είναι τα παιγνιόχαρτα 
(τράπουλα), καθώς είναι μικρά, ελαφριά, οι όροι των παιχνιδιών είναι από όλους γνωστοί και 
δεν χρειάζεται πρόσθετους ενεργειακούς πόρους (μπαταρία ή επαναφόρτιση συσκευής), όπως 
για παράδειγμα θα απαιτούσε μία εφαρμογή σε ένα κινητό τηλέφωνο. Σε ένα Κυτίο Βασικών 
Προμηθειών που βρίσκεται στην οικία μπορεί να τοποθετηθεί και ένα ογκωδέστερο 
επιτραπέζιο παιχνίδι.  

 
143 Καραμπελιάς Γεράσιμος (2019-2020) ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ & ΗΓΕΣΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, Μάθημα F04, Ανάλυση & Διαχείριση 
Ανθρωπογενών & Φυσικών  Καταστροφών. 
144 Π. Κορδούτης «Σημειώσεις»- Αναγνώσματα για το Μάθημα Εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχολογία ΙΙ 
145 Ψυχολογικά οφέλη του παιχνιδιού στους ενήλικες 
 https://www.art-therapy.center/6-
%CF%88%CF%85%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AC-
%CE%BF%CF%86%CE%AD%CE%BB%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-
%CF%80%CE%B1%CE%B9%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%8D-
%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85/ (Μάρτιος 2021) 

https://www.art-therapy.center/6-%CF%88%CF%85%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BF%CF%86%CE%AD%CE%BB%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%8D-%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85/
https://www.art-therapy.center/6-%CF%88%CF%85%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BF%CF%86%CE%AD%CE%BB%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%8D-%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85/
https://www.art-therapy.center/6-%CF%88%CF%85%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BF%CF%86%CE%AD%CE%BB%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%8D-%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85/
https://www.art-therapy.center/6-%CF%88%CF%85%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BF%CF%86%CE%AD%CE%BB%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%8D-%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85/
https://www.art-therapy.center/6-%CF%88%CF%85%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BF%CF%86%CE%AD%CE%BB%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%8D-%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85/
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Μια πρακτική διαφορετική πρόταση146 παιχνιδιού για το Β.Ο.Β.72 είναι η χρήση μιας 
bandana όπως είναι η «Camping fever της Colter Co». Οι χρήσεις της bandana είναι γνωστές,  
δεμένη στο χέρι ή στον λαιμό για τον ιδρώτα, στο κεφάλι για προστασία από τον ήλιο, σαν 
μαντίλι ή πρόχειρη πετσέτα, σαν μη αποστειρωμένος επίδεσμος, σαν επίθεμα, σαν 
υφασμάτινο σκοινί κ.λπ. Στo πλαίσιο της πολυχρηστικότητας των αντικειμένων μπορεί να 
προστεθεί στην bandana άλλη μια χρήση, αυτή του παιχνιδιού που βοηθά στην ανάπτυξη του 
αυθορμητισμού, της επικοινωνίας, της οικειότητας και της συντροφικότητας σε μια δύσκολη 
περίοδο. Η bandana camping fever, με ουσιαστικά μηδενικό βάρος και όγκο, δεν είναι ένα 
βασικό παρελκόμενο, ούτε πρωταρχική προμήθεια αλλά σίγουρα θα δώσει άλλο τόνο στην 
ψυχική διάθεση των πληγέντων, θα διευρύνει τις επιλογές τους, θα μειώσει την απελπισία με 
ένα ευχάριστο διάλειμμα και θα χαλαρώσουν διασκεδάζοντας. Με αυτό τον τρόπο θα 
αποκτήσουν περισσότερη ψυχική δύναμη για να αντεπεξέλθουν στις όποιες δυσκολίες. 

 

   
Εικόνες 5.1-3. Βαμβακερό μαντίλι ενδεικτικών διαστάσεων 56Χ56 cm (bandana), με ανεξίτηλα τυπωμένα 
παιχνίδια όπως σκάκι, ντάμα, SOS, XO, «Τελίτσες» κ.λπ. Οι οδηγίες χρήσεις 4 παιχνιδιών αναγράφονται και αυτές 
πάνω στην bandana και είναι εύκολα κατανοητές, για τα υπόλοιπα παιχνίδια οι όροι είναι γνωστοί. 
 

  
Εικόνες 5.4,5. Απλωμένη και δεμένη πάνω σε ημερήσιο σακίδιο (B.O.B.), με πλαστικά χρωματιστά καπάκια 
αναψυκτικών για πιόνια.  
 
 

 
 

 
146 PREPPERS PLAYGROUND (mpandana camping fever) Προσωπικό αρχείο, Οκτώβριος 2017. 
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5.1.2 Ευάλωτες και Ειδικές κοινωνικές ομάδες πληθυσμού 
Το Σακίδιο Εκτάκτων Αναγκών και το Κυτίο Βασικών Προμηθειών δεν 

χρησιμοποιούνται απλά από τους ανθρώπους, αλλά απευθύνονται σε ξεχωριστά άτομα και 
μάλιστα για χρήση σε μια δύσκολη περίοδο της ζωής τους. Ειδικά το Β.Ο.Β.72 είναι ένα 
κατεξοχήν ανθρωποκεντρικό και εξατομικευμένο στοιχείο. Διαμορφώνεται λαμβάνοντας 
υπόψη κατά την αγορά ή την δημιουργία του τα ειδικά χαρακτηριστικά του κάθε ανθρώπου 
(σωματότυπος, αντοχή, πιθανές παθήσεις, ειδικές ανάγκες ή άλλες ιδιαιτερότητες). Κατά την 
πλήρωσή του ο κάτοχος/χρήστης επικεντρώνεται στις τοπικές συνθήκες και τα ξεχωριστά 
πολιτιστικά χαρακτηριστικά, ώστε να εξελιχθεί τελικά σε ένα χρηστικό αντικείμενο για 
έκτακτες καταστάσεις. Συνεπώς, εστιάζει στην ανθρώπινη ύπαρξη, έχει ως πυρήνα τον 
κάτοχο/πρόσωπο και περιστρέφεται γύρω από τη διατήρηση της ζωής και την βελτίωση της 
διαβίωσης σε δυσμενείς συνθήκες, ενώ παράλληλα απευθύνεται σε όλες τις πληθυσμιακές και 
κοινωνικές ομάδες. 

Κάποιες φορές έχει παρατηρηθεί ότι μεγάλες πληθυσμιακές ομάδες αντιλαμβάνονται 
έναν κίνδυνο υπέρμετρα, απομονώνοντας κάποια χαρακτηριστικά του με αποτέλεσμα να 
εμφανίζονται σημαντικές ψυχολογικές επιπτώσεις συνολικά στην κοινωνία. Για παράδειγμα, 
μετά το ατύχημα στο Chernobyl, εξαιτίας μυθευμάτων για το μέγεθος και την επίδραση του 
ραδιενεργού νέφους και του φόβου που προκλήθηκε, παρατηρήθηκε παραλυτική μοιρολατρία 
και άλλα σημαντικά ψυχοκοινωνικά προβλήματα όπως η αύξηση του αλκοολισμού, ενώ οι 
εκατοντάδες χιλιάδες μετακινήσεις πολιτών πέρα από άσκοπες, αποδείχτηκαν ιδιαίτερα 
τραυματικές προκαλώντας στες (stress). Στις καταστάσεις συλλογικού στρες (stress) 
περιλαμβάνονται (Barton, 1969) μεγάλα βιομηχανικά ατυχήματα, όπως εκρήξεις σε 
βιομηχανικές εγκαταστάσεις, ταραχές σε αστικές περιοχές ή γκέτο (ghetto), πλημμύρες και 
τυφώνες που πλήττουν αναπτυσσόμενες χώρες ή περιοχές με οικονομική στέρηση, λιμοί, 
γενοκτονίες κ.λπ. Όπως όμως και αν αντιλαμβάνεται κάποιος τον κίνδυνο ή προσεγγίζει μια 
καταστροφή είναι πάντα απαραίτητο ένα ατομικό σακίδιο και ένα κυτίο με προμήθειες για 
τον μετριασμό των επιπτώσεων. 

Είναι σημαντική η αξιοποίηση εμπειριών άλλων προσώπων καθώς και η εφαρμογή 
καλών πρακτικών σε ένα Σακίδιο Εκτάκτων Αναγκών και σε ένα Κυτίο Βασικών 
Προμηθειών. Δεν είναι όμως παραγωγικό να μεταφέρονται αυτούσιες ιδέες, συνήθειες και 
γνώσεις χωρίς να υπάρχει προσαρμογή στις γεωγραφικές συνθήκες και τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά ενός συνηθισμένου καταστροφικού συμβάντος για τα τοπικά δεδομένα. 
Επίσης, τα διδάγματα αυτά θα πρέπει να εφαρμόζονται αναλόγως και σε ευπαθείς 
πληθυσμιακές ομάδες όπως είναι οι ηλικιωμένοι, τα παιδιά, τα Α.Μ.Ε.Α. κ.λπ.   

 

   
 Εικόνα 5.6. Απόσπασμα από  τηλεοπτική διαφημιστική καμπάνια της Γ.Γ.Π.Π. που επικεντρώνεται εκτός των 
άλλων και σε ειδικές ομάδες όπως είναι οι ηλικιωμένοι και άτομα με κινητικά προβλήματα. Η ανεπαρκής 
προετοιμασία από ειδικές πληθυσμιακές ομάδες αυξάνει την τρωτότητα της κοινωνίας. 
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Υπάρχουν συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες147 στον γενικό πληθυσμού των οποίων η 
συμμετοχή σε κοινωνικές, οικονομικές, πολιτισμικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες 
γίνεται δυσχερής εξαιτίας κοινωνικών, οικονομικών, γλωσσικών κ.λπ. προβλημάτων, ή 
ψυχικών διαταραχών ή σωματικών μειονεξιών, ή εξαιτίας απρόβλεπτων γεγονότων, τα οποία 
επηρεάζουν την ομαλή λειτουργία της τοπικής κοινωνίας ή την εύρυθμη οικονομική 
περιφερειακή ανάπτυξη. Πρόκειται για τις Ευπαθείς Ομάδες Πληθυσμού οι οποίες 
διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: α) στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού στις οποίες ανήκουν 
κυρίως άτομα με σωματικές αναπηρίες, προβλήματα ψυχικής υγείας, νοητικής υστέρησης, 
εξαρτημένα ή απεξαρτημένα από ουσίες άτομα και β) στις Ειδικές Ομάδες Πληθυσμού στις 
οποίες ανήκουν κυρίως οι άνεργοι (οι γυναίκες, οι μακροχρόνια άνεργοι, αλλά και νέοι ή οι 
άνω των 50 ετών), οι μονογονεϊκές οικογένειες, οι αναλφάβητοι, οι κάτοικοι δυσπρόσιτων 
περιοχών, οι μετανάστες, τα άτομα με γλωσσικές ή πολιτισμικές ιδιαιτερότητες κ.λπ.. 

 

 
Εικόνες 5.7-11. Αποσπάσματα από ψηφιακό φυλλάδιο της Γ.Γ.Π.Π. που εστιάζει στους ευάλωτους συμπολίτες μας. 
Ευαισθητοποιημένοι ελληνικοί και ξένοι ιδιωτικοί και κρατικοί φορείς υγείας συχνά αναφέρονται παραστατικά στο 
Σακίδιο Έκτακτης Ανάγκης και σε πρακτικούς τρόπους προστασίας ειδικών πληθυσμιακών ομάδων.  

 
147 http://www.opengov.gr/minlab/?p=1764 

http://www.opengov.gr/minlab/?p=1764
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Λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές κοινωνικές ομάδες, σε ψηφιακό φυλλάδιο που έχει 
δημοσιεύσει, η Γ.Γ.Π.Π. περιλαμβάνεται και ενδεικτικός κατάλογος με επιπλέον προμήθειες 
που απαιτούνται λόγω ηλικίας, ασθένειας, ή αναπηρίας. Στο δελτίο τύπου της ενημερωτικής 
εκστρατείας «Κάνε το δικό σου σχέδιο», μεταξύ άλλων αναγράφεται χαρακτηριστικά: «Σε 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης η ύπαρξη ενός οικογενειακού ή ατομικού σχεδίου ετοιμότητας 
προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες ανάγκες των μελών ενός νοικοκυριού, είναι θεμελιώδους 
σημασίας και μπορεί να αποβεί καταλυτική παράμετρος για την αποτελεσματική αντιμετώπιση 
μιας καταστροφής και την αποφυγή των δυσμενών συνεπειών της. Είναι εξίσου σημαντικό ένα 
σχέδιο προετοιμασίας να διαφοροποιείται αναλόγως του είδους της καταστροφής, έχοντας 
ωστόσο κάποια σταθερά βήματα όπως ο βασικός εξοπλισμός ενός σακιδίου έκτακτης ανάγκης.» 

Είναι αποδεκτό ότι ο κίνδυνος εμπεριέχει το υποκειμενικό στοιχείο, δηλαδή ενυπάρχει 
με την μεροληψία του κάθε ατόμου. Ενώ οι απειλές είναι πραγματικές δεν υφίσταται 
αντικειμενικός κίνδυνος. Όλο αυτό αντανακλά σε κάθε κοινωνία και επηρεάζει 
ποικιλοτρόπως τις επιμέρους κοινότητες. Όταν μια κοινότητα έχει συνοχή, είναι δεμένη και 
συμπαγής από κοινωνική άποψη (π.χ. με δεσμούς όπως κοινή γλώσσα, εθνότητα ή  θρησκεία) 
έχει την τάση να έχει μειωμένη τρωτότητα σε κάθε είδους καταστροφή, σε σχέση με 
κοινότητες με διαρρηγμένους δεσμούς ή ανύπαρκτη αρμονία. Καθετί που ελαχιστοποιεί την 
ικανότητα μιας κοινότητας να αναπτύσσει τρόπους αντιμετώπισης φυσικών, τεχνολογικών 
και φυσικο-τεχνολογικών καταστροφών, επεκτείνει την κοινωνική τρωτότητα. Επομένως, η 
ενσωμάτωση όλων των κοινωνικών ομάδων βοηθά εκτός των άλλων, στη συμπίεση 
φαινομένων τρωτότητας κατά την αντιμετώπιση καταστροφικών συμβάντων. Η συμμετοχή 
ευάλωτων, ευπαθών και ειδικών πληθυσμιακών ομάδων κρίνεται αναγκαία και στην 
περίπτωση θεμάτων ετοιμότητας αρχικά με ενημέρωσή τους και στη συνέχεια με δράσεις 
όπως εκπαίδευση ή από κοινού διαμόρφωση ενός εργοσύνολου με υλικά που θα φανούν 
χρήσιμα σε μια καταστροφή και θα αποτελούν υποσύνολο ενός Β.Ο.Β.72.  Επίσης, για να 
μην υπάρξει θεσμική τρωτότητα, δηλαδή αποτυχία των αρμοδίων φορέων στην αποστολή 
τους, που μεταξύ άλλων είναι κι ο στρατηγικός σχεδιασμός μείωσης των κινδύνων και μια 
ενημερωτική εκστρατεία π.χ. για τα υλικά ενός Σακιδίου Εκτάκτων Αναγκών, θα πρέπει:  
▪ Να υπάρχει επαρκής πληροφόρηση και στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού. 
▪ Να είναι απλές και κατανοητές οι δράσεις ή τα διαδικαστικά βήματα για τις ειδικές 

πληθυσμιακές ομάδες και  
▪ Να υπάρχει ευρεία συμμετοχή.  
Με αυτό τον τρόπο θα αποφευχθεί η δυσπιστία μεταξύ φορέων και κοινωνικών ομάδων, θα 
εδραιωθεί η εμπιστοσύνη, θα περιορισθούν οι ιδεοληψίες και με τη διάθεση των ανάλογων 
πόρων θα γίνουν αποδεκτά και εφαρμόσιμα στοιχεία πρόληψης όπως ένα Β.Ο.Β.72. 

Κάθε άνθρωπος ως ξεχωριστή προσωπικότητα αλληλοεπιδρά με το κοινωνικό σύνολο 
αλλά ιδιαίτερα με ανθρώπους που βρίσκονται στο οικείο περιβάλλον του. Η κρίση του και τα 
συναισθήματά του διαμορφώνονται σε σημαντικό βαθμό από τα ερεθίσματα που δέχεται. 
Τελευταία έχει διατυπωθεί η άποψη ότι το συναίσθημα βρίσκεται στην καρδιά όλων των 
κοινωνικών αλληλεπιδράσεων και λειτουργεί αφενός ως μηχανισμός προσαρμογής σε ένα 
ευμετάβλητο εξωτερικό περιβάλλον, αφετέρου ως μηχανισμός διευκόλυνσης της μάθησης. 
Αυτά τα στοιχεία είναι κρίσιμα ειδικά σε μικρότερες ηλικίες στις οποίες θα πρέπει να 
μεταφέρουμε γνώσεις, εμπειρίες αλλά και συμπεράσματα του παρελθόντος και για φυσικές ή 
ανθρωπογενείς καταστροφές. Επομένως, πρωταρχικό μέλημα κάθε κοινωνικής μονάδας είναι 
πολύ πριν από ένα καταστροφικό συμβάν να συνδιαμορφώσει με τα παιδιά ή τους εφήβους το 
δικό τους ατομικό Σακίδιο Έκτακτης Ανάγκης λαμβάνοντας υπόψη και τις δικές τους 
προτεραιότητες και απόψεις. Η συμμετοχή όλων των ηλικιών στην επιλογή ενός σακιδίου, 
αλλά και η καθοδήγηση στην ταξιθέτηση των υλικών μέσα σε αυτό ή σε ένα κυτίο, διατηρεί 
υψηλό το ηθικό και διευρύνει την αυτοεκτίμηση κυρίως στις μικρότερες ηλικιακές ομάδες.   
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Εικόνες 5.12,13. Ψηφιακές αφίσες από την FEMA που προτρέπουν παιδιά και εφήβους, σε προετοιμασία για μια 
έκτακτη κατάσταση και συμμετοχή στην προμήθεια εφοδίων για 3 ημέρες. 
Εικόνα 5.14.Αντίστοιχη αφίσα που απευθύνεται σε γονείς μικρών παιδιών. 

 
H αποτελεσματική διαχείριση μια έκτακτης κατάστασης αφορά εκτός από τις 

αρμόδιες Αρχές, τον κάθε πολίτη ξεχωριστά. Η διαμόρφωση και κατοχή ενός ατομικού 
σακιδίου για τα άτομα με αναπηρία148 μπορεί να συμβάλει στην προετοιμασία τους για την 
αντιμετώπιση μιας πιθανής φυσικής ή ανθρωπογενούς καταστροφής ή γενικότερα σε μια 

 
148 Η σύνταξη των τεσσάρων επόμενων παραγράφων βασίζεται σε δημοσίευση των: Κάρμα Σ., Κακαλιάγκου 
Ο., Μπούκης Ι., Πέλλη Ε., Χάλαρης Μ., Σταθερόπουλος Μ. «Σχέδια Εκκένωσης Κρίσιμων Υποδομών σε 
περίπτωση Σεισμού ή Πυρκαγιάς για Άτομα με Αναπηρία» Ευρωπαϊκό Κέντρο Δασικών Πυρκαγιών, Δεκέμβριος 
2016. 
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κρίσιμη κατάσταση. Η ύπαρξη ενός ατομικού σακιδίου εκτάκτων αναγκών με το ανάλογο 
σχέδιο διαφυγής, το οποίο θα είναι ειδικά προσαρμοσμένο στις δυνατότητες του κάθε 
Α.Μ.Ε.Α., μπορεί να συνεισφέρει στον περιορισμό της ευπάθειας σε μια ενδεχόμενη 
καταστροφή, καθώς όλες οι ευαίσθητες ομάδες βρίσκονται σε μεγαλύτερο κίνδυνο σε σχέση 
με τον υπόλοιπο πληθυσμό. Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη το απευκταίο ενδεχόμενο ο 
καθένας από εμάς ή κάποιο μέλος της οικογένειάς μας, κατά τη διάρκεια της ζωής του να έχει 
κάποιο ατύχημα και να αποκτήσει κάποιας μορφής αναπηρία, χρήσιμο είναι να υπάρξει 
γενικότερη ευαισθητοποίηση πάνω σε θέματα ετοιμότητας, ασκήσεων άμεσης εκκένωσης και 
πλήρωσης ενός σακιδίου εκτάκτων αναγκών, που θα αφορούν όμως και άτομα με αναπηρία, 
καλλιεργώντας παράλληλα την αντίστοιχη κοινωνική αντίληψη, κουλτούρα, εκπαίδευση και 
προετοιμασία. Οι αναπηρίες μπορεί να είναι σωματικές, γνωστικές, πνευματικές, ψυχικές, ή 
και συνδυασμός των ανωτέρω, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται περιορισμοί ως προς την 
αλληλεπίδραση των ατόμων με αναπηρία, με τα υπόλοιπα μέλη της κοινωνίας149,150. 
Παράλληλα, δεν πρέπει να ξέχνα κάποιος ότι μια αναπηρία μπορεί να είναι εγγενής ή μπορεί 
και να εμφανιστεί κατά τη διάρκεια της ζωής ενός ατόμου. Ανεξάρτητα κέντρα151 και χώρες 
όπως για παράδειγμα ο Καναδάς152, που έχει ανεπτυγμένη την κουλτούρα της ετοιμότητας 
έναντι απειλών και καταστροφών έχουν εκδώσει με την μορφή έντυπου βιβλίου ξεχωριστές  
οδηγίες για άτομα με ειδικές ανάγκες. 

 

  

   
Εικόνες 5.15-19. Σήματα που υποδεικνύουν εξόδους που είναι προσβάσιμες για άτομα με κινητικά προβλήματα. 
 

Γενικά, οι φυσικές ή οι ανθρωπογενείς καταστροφές δημιουργούν μεγαλύτερη 
επικινδυνότητα για τα άτομα με αναπηρία. Συγκεκριμένα, έχει καταγραφεί ότι το ποσοστό 
θανάτων για τα άτομα με αναπηρία μπορεί να αυξηθεί από δύο έως τέσσερις φορές 
περισσότερο σε σχέση με τον υπόλοιπο πληθυσμό, σε περιπτώσεις καταστροφών153. Έχει 

 
149Disabled World Towards Tomorrow, Disability: Definition, Types and Models, Available at: 
http://www.disabled-world.com/disability/types/ (Δεκέμβριος 2016) 
150 World Health Organization, International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF), Available 
at: http://www.who.int/classifications/icf/en (Δεκέμβριος 2016) 
151 The Independence Center https://www.theindependencecenter.org/ (Μάρτιος 2021) 
Personal Emergency Preparedness Workbook 
https://www.co.pierce.wa.us/DocumentCenter/View/65635/Emergency_Prep_Workbook_PWD?bidId= 
(Μάρτιος 2021) 
152 Emergency Preparedness Guide for People with Disabilities/Special Needs 
https://www.getprepared.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/pplwthdsblts/pplwthdsblts-eng.pdf (Μάρτιος 2021) 
https://www.preventionweb.net/publications/view/35105 (Μάρτιος 2021) 
153Major Hazards and People with Disabilities. A toolkit for good practice, EUR-OPA, Available at: 
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016804670
03 (Δεκέμβριος 2016) 

http://www.disabled-world.com/disability/types/
http://www.who.int/classifications/icf/en
https://www.theindependencecenter.org/
https://www.co.pierce.wa.us/DocumentCenter/View/65635/Emergency_Prep_Workbook_PWD?bidId
https://www.getprepared.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/pplwthdsblts/pplwthdsblts-eng.pdf
https://www.preventionweb.net/publications/view/35105
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680467003
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680467003
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επίσης αναφερθεί ότι η επικινδυνότητα για τα άτομα με αναπηρία σε περίπτωση πυρκαγιάς ή 
σεισμού, που είναι και οι συνηθέστερες στην Ελλάδα, είναι μεγάλη. Ειδικά για τα άτομα με 
αναπηρία, η ύπαρξη ενός σχεδίου είναι πάντα χρήσιμη, δεδομένου ότι “τα υπάρχοντα 
συστήματα έκτακτης ανάγκης και φροντίδας είναι ανεπαρκώς σχεδιασμένα για άτομα που 
χρήζουν βοήθειας ή αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα αναπηρίας”. Είναι φανερό, ότι η ενεργή 
συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στην ετοιμότητα για την αντιμετώπιση μεγάλων 
καταστροφών μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του βαθμού ευπάθειάς τους. 
Σύμφωνα με το αρμόδιο Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τη Μείωση του Κινδύνου 
Καταστροφών (UNISDR), η διαμόρφωση ενός ατομικού σχεδίου ετοιμότητας απέναντι σε 
μια καταστροφή θα μπορούσε να βοηθήσει κάποιον να διαφύγει και να σωθεί. Υπό αυτό το 
πρίσμα, πρόκειται θα ερευνηθεί παρακάτω το θέμα της ανάγκης ενός ατομικού Σακιδίου 
Εκτάκτων Αναγκών για Α.Μ.Ε.Α. Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι τα “θέματα ηθικής” σε μια 
καταστροφή, όπως είναι οι προτεραιότητες κατά την επιχείρηση διάσωσης, είναι ιδιαίτερα 
σημαντικά και χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης. Για παράδειγμα, οι ευάλωτες ομάδες 
πληθυσμού, όπως είναι τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι, οι έγκυες γυναίκες και τα άτομα με 
αναπηρία, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ομάδες πρώτης προτεραιότητας σύμφωνα με τα 
πρακτικά του συνεδρίου154“Ανθρώπινα δικαιώματα και Φυσικές Καταστροφές: Έρευνα και 
διάσωση ευπαθών ομάδων πληθυσμού”, ενώ επιπλέον στη συνάντηση των Μονίμων 
Εκπροσώπων της EUR-OPA, υιοθετήθηκε η πρόταση 2013-1 για τη συμμετοχή των ατόμων 
με αναπηρία στη φάση της ετοιμότητας και κατά την αντιμετώπιση μιας καταστροφής155. 

Ως αποτέλεσμα των συναντήσεων με τίτλο “Including People with Disabilities in 
Disaster Preparedness and Response” (“Συμμετοχή των Ατόμων με Αναπηρία στην 
Ετοιμότητα για την Αντιμετώπιση μιας Καταστροφής”) που διοργανώθηκαν στις Βρυξέλλες 
στις 2-5 Δεκεμβρίου 2012, και στο Παρίσι στις 22-23 Οκτωβρίου 2013, προέκυψε αντίστοιχα 
ένα εγχειρίδιο. Η τελική έκδοση του εγχειριδίου δημοσιοποιήθηκε στο πλαίσιο μιας 
ημερήσιας συνάντησης εργασίας, η οποία πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του 
Συμβουλίου της Ευρώπης στις Βρυξέλλες, στις 21 Μαΐου 2015. Ως προς τη φάση της 
ετοιμότητας (preparedness phase) του κύκλου διαχείρισης μιας καταστροφής, οι όροι 
“Strategic Planning” (Στρατηγικός σχεδιασμός) και “Knowledge management” (Διαχείριση 
της γνώσης), αποτελούν αντίστοιχα το “Step 4” (Βήμα 4) και “Step 5” (Βήμα 5) του 
εγχειριδίου. Σύμφωνα με τα παραπάνω, εκπαιδεύοντας άτομα με αναπηρία και 
προετοιμάζοντάς τα για το πώς θα αντιδράσουν σε μια επικείμενη καταστροφή, βελτιώνεται 
σημαντικά η ικανότητά τους να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά μια έκτακτη κατάσταση. 
Για παράδειγμα, κάτω από το “Step 5” (Βήμα 5) υπάρχει το εγχειρίδιο με τίτλο “The 
Handicap International -Disability-Inclusive Community-Based Disaster Risk Management 
Toolkit” (Ενσωμάτωση της Κοινότητας των Ατόμων με Αναπηρία στην Διαχείριση μιας 
Καταστροφής), το οποίο προτείνει την άμεση συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στον 
κύκλο διαχείρισης μιας καταστροφής, από την θεωρία στην πράξη156.  

Γενικότερα, προκειμένου να αντιμετωπιστούν έκτακτες καταστάσεις και να επιτευχθεί 
η ασφαλής εκκένωση όχι μόνο ενός κτηρίου αλλά και μιας περιοχής, είναι σημαντικό να 
λαμβάνεται υπόψη η ευπάθεια κάποιων ομάδων, όπως είναι τα άτομα με αναπηρία. Είναι 

 
Διεθνής Ημέρα για την Αντιμετώπιση του Κινδύνου Καταστροφών (UN, IDRR), “Living with Disability and 
Disasters”13-10-2013 (Ζώντας με αναπηρία και Καταστροφές). 
154 SGL for USaR Workshop on “Human rights in Disasters: Search and Rescue Operations in disasters especially 
for vulnerable people” November 2009, Athens, Greece, Available at: http://www.sgl-
eu.org/index.php?option=com_content&view=article&id=11%3Ahuman-rights-in-disasters-
workshop&Itemid=7 (Δεκέμβριος 2016) 
155 EUR-OPA Major Hazards Agreement, Available at: http://www.coe.int/en/web/europarisks/home 
(Δεκέμβριος 2016) 
156 Disability Inclusive community based disaster risk management: a toolkit for practice in South Asia, 
Handicap International, (2012), Available at: http://www.hiproweb.org/uploads/tx_hidrtdocs/SdPG01_light.pdf  

http://www.sgl-eu.org/index.php?option=com_content&view=article&id=11%3Ahuman-rights-in-disasters-workshop&Itemid=7
http://www.sgl-eu.org/index.php?option=com_content&view=article&id=11%3Ahuman-rights-in-disasters-workshop&Itemid=7
http://www.sgl-eu.org/index.php?option=com_content&view=article&id=11%3Ahuman-rights-in-disasters-workshop&Itemid=7
http://www.coe.int/en/web/europarisks/home
http://www.hiproweb.org/uploads/tx_hidrtdocs/SdPG01_light.pdf
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πρωτίστης σημασίας να συμπεριλαμβάνονται και άτομα με αναπηρία, όπου είναι εφικτό, 
αλλά και να εφαρμόζονται όλες οι οδηγίες και οι κατάλληλες σημάνσεις κατά τις ασκήσεις 
εκκένωσης κρίσιμων υποδομών (νοσοκομεία, αεροδρόμια, κλπ.). 

Συνεπώς, υπό το πρίσμα157 ενός “Καθολικού Σχεδιασμού” (Σχεδιασμού για όλους) η 
συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στον κύκλο διαχείρισης μιας καταστροφής έχει 
προστιθέμενη αξία, κυρίως για τις φάσεις της Ετοιμότητας (Preparedness) και της 
Αντιμετώπισης (Response). Για τη φάση της ετοιμότητας, μπορεί να χρησιμοποιηθούν 
πολιτικές ή πρωτόκολλα εκπαίδευσης, καθώς επίσης σχεδιασμός και εξάσκηση σε πιθανές 
κρίσεις, ή καταστροφές, ενώ για την αντιμετώπιση μπορεί να συμπεριλαμβάνονται ενέργειες 
και δράσεις προς την κατεύθυνση της επίλυσης κρίσιμων καταστάσεων και της 
αντιμετώπισης μιας έκτακτης ανάγκης. Σε αυτό το πλαίσιο αποτελεί βασικό στοιχείο η 
ενσωμάτωση και διαμόρφωση ενός σακιδίου για Α.Μ.Ε.Α. που θα επικεντρώνεται στα ειδικά 
προβλήματα που αντιμετωπίζει το κάθε πρόσωπο ξεχωριστά. Η συμμετοχή του τελικού 
χρήστη είναι απαραίτητη καθώς είναι αυτός που θα υποδείξει τις ανάγκες, τον τρόπο 
μεταφοράς του σακιδίου και ταξιθέτησης των υλικών μέσα σε αυτό. Με την αρωγή ενός 
σακιδίου οι ειδικές ανάγκες ενός ατόμου μπορούν να μετατραπούν σε ειδικές ικανότητες. 

Ο τρόπος με τον οποίο προετοιμάζεται και αντιδρά σε μια καταστροφή μια κοινωνία 
εξαρτάται από το πώς προσλαμβάνει και αξιολογεί αυτόν τον κίνδυνο. Από την άλλη, δύο 
διαφορετικές κοινωνικές ομάδες ενώπιον του ίδιου κινδύνου μπορούν να έχουν εντελώς 
διαφορετικές αντιδράσεις, επειδή τον προσεγγίζουν με διαφορετικό τρόπο. Για παράδειγμα 
οικογένεια με ανέργους (νέους ή άνω των 50 ετών) είναι σύνηθες να έχει μια παθητική 
προσέγγιση σε μια φυσική καταστροφή. Η Πολιτεία όμως οφείλει να προβαίνει στις δέουσες 
ενέργειες για την προστασία όλου του πληθυσμού με τις ανάλογες εκπαιδεύσεις, 
προειδοποιήσεις, εκκενώσεις και δράσεις για την ανακούφιση μετά το καταστροφικό γεγονός. 
Όμως, ιδιαίτερη προσοχή από την Πολιτεία πρέπει να δοθεί και στα νοικοκυριά χαμηλών 
εισοδημάτων, σε μονογονεϊκές οικογένειες, σε νοικοκυριά µε αρχηγούς γυναίκες και µέλη 
μειονοτικών ομάδων, αυτά δηλαδή που αντιμετωπίζουν τα περισσότερα προβλήματα. Αυτά 
τα νοικοκυριά άλλωστε είναι τα πιο ευάλωτα και περισσότερο εκτεθειμένα σε καταστροφές. 
Η τρωτότητα αυτών μπορεί να μειωθεί, εκτός των άλλων και με την σωστή καθοδήγηση στο 
σταδιακό κτίσιμο ενός Σακιδίου Εκτάκτων Αναγκών και με τη διατήρηση ενός Κυτίου 
Βασικών Προμηθειών.  

Στο σημείο αυτό, αξίζει να γίνει αναφορά και στα σακίδια μιας άλλης πληθυσμιακής 
ομάδας. Τα σακίδια που φέρουν μαζί τους οι πρόσφυγες και οι νόμιμοι ή και οι 
παράτυποι/παράνομοι μετανάστες. Αυτά αν και μπορούν να θεωρηθούν Β.Ο.Β. δεν είναι 
απλά σακίδια εκτάκτων αναγκών αλλά πραγματικά σακίδια φυγής (Grab & Go Bag, Quick 
Run Bag), από μια ανθρωπογενή καταστροφή όπως είναι ο πόλεμος. Τα σακίδια αυτά συχνά 
συμπληρώνονται χωρίς ιδιαίτερη προετοιμασία ή με βιαστική επιλογή από τα εναπομείναντα 
υπάρχοντα ενός νοικοκυριού, μετά από κάποιον βομβαρδισμό ή υπό πίεση κατά τον βίαιο 
εκτοπισμό μιας οικογένειας. Υπό αυτό το πρίσμα τα σακίδια αυτά μπορούν να θεωρηθούν και 
I.N.C.H.Β.. Δεν είναι βέβαια και λίγες οι περιπτώσεις που τα σακίδια αυτά δημιουργήθηκαν 
σε άλλες περιοχές ή χώρες κατά την διάρκεια του ταξιδιού/μετανάστευσης. Στην περίπτωση 
μάλιστα της Συρίας, στην οποία θα αναφερθούμε κυρίως, ο πόλεμος ήταν ιδιαίτερα βίαιος 
καθώς αφορούσε εμφύλια διαμάχη και ο πληθυσμός υπέστη πολλά δεινά λόγω θρησκευτικού 
υπόβαθρου και παρέμβασης ξένων παραγόντων. Αυτά είχαν ως αποτέλεσμα η πλειοψηφία 
των μετακινούμενων πληθυσμών να μην προλάβει να οργανώσει επαρκώς το ταξίδι της, να 

 
157 Disability Inclusive community based disaster risk management: a toolkit for practice in South Asia, 
Handicap International, (2012), Available at: http://www.hiproweb.org/uploads/tx_hidrtdocs/SdPG01_light.pdf 
https://www.academia.edu/38306877/Evacuationplanningforpeoplewithdisabilitiesincaseofanearthquakeorafi
re (Δεκέμβριος 2016) 

http://www.hiproweb.org/uploads/tx_hidrtdocs/SdPG01_light.pdf
https://www.academia.edu/38306877/Evacuationplanningforpeoplewithdisabilitiesincaseofanearthquakeorafire
https://www.academia.edu/38306877/Evacuationplanningforpeoplewithdisabilitiesincaseofanearthquakeorafire
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μην εξοπλισθεί κατάλληλα και να μην καταφέρει να αξιολογήσει νηφάλια το περιεχόμενο του 
σακιδίου της (είδος και ποσότητα υλικών με τα οποία αυτό επρόκειτο να πληρωθεί).  

Το 2015, την περίοδο της μεγάλης προσφυγικής κρίσης άνθρωποι κάθε ηλικίας και 
φύλου από χώρες της Μέσης Ανατολής, της Βόρειας Αφρικής και της Ασίας βρέθηκαν να 
περνούν το Αιγαίο πέλαγος με τελικό προορισμό κάποια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι πολλά από τα υπάρχοντα αυτών των ανθρώπων πετάγονταν στη θάλασσα ή 
εγκαταλείπονταν σε παραλίες της γειτονικής χώρας πριν την επιβίβαση, για να είναι πιο 
ελαφριά τα αμφιβόλου ποιότητας σκάφη που τους μετέφεραν και ταυτόχρονα να μπορούν οι 
σύγχρονοι «έμποροι του πόνου», να στοιβάξουν σε αυτά περισσότερες ψυχές. Η Διεθνής 
Επιτροπή Διάσωσης ζήτησε από μια 20χρονη μητέρα από τη Δαμασκό, ένα 6χρονο παιδί από 
την ίδια πόλη, έναν 17χρονο έφηβο από το Αφγανιστάν, έναν 34χρονο Σύριο φαρμακοποιό, 
έναν 20χρονο καλλιτέχνη από τη Συρία και μια μεγάλη οικογένεια (31 άτομα) από το Χαλέπι 
να μοιραστούν το περιεχόμενο των σακιδίων τους και να παρουσιάσουν τι κατάφεραν να 
κρατήσουν από το ταξίδι τους για την επιβίωσή τους. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το 
καλοκαίρι του 2015 και περιγράφεται στο άρθρο: «WHAT’S IN MY BAG? What refugees 
bring when they run for their lives»158. Από το φωτογραφικό υλικό που ακολουθεί γίνονται 
φανερές οι προτεραιότητες που είχε ο καθένας, αλλά και το τι κατάφερε τελικά να διασώσει, 
ενώ είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αναφερθεί ότι όλα τα σακίδια δεν είναι υποχρεωτικά 
αποτέλεσμα μεθοδικής οργάνωσης και σημαντικής προετοιμασίας, αλλά εφαρμογή στην 
πράξη ενός σακιδίου με τα προσωπικά αντικείμενα ή βασικά είδη διαβίωσης. 

    
Εικόνες 5.20-22. Οι κύριες οδοί που χρησιμοποιούσαν οι προσφυγικές ροές. 

 

  
Εικόνες 5.23,24. 20χρονη μητέρα. Σακίδιο φυγής: γυναικεία τσάντα που περιέχει τα απαραίτητα για το μωρό της 
δηλαδή καπελάκι, γυάλινα μπουκάλια με φάρμακα, βάζο με παιδική τροφή, μπουκάλι με αποστειρωμένο νερό, 
αναλγητικά χάπια, φυσιολογικό ορό, αντηλιακό και αλοιφή για εγκαύματα λίγα χαρτομάντηλα, πάνες, καλτσάκια, 
κίτρινη κορδέλα, οδοντόκρεμα, πορτοφόλι με χρήματα, ταυτότητα προσωπικά έγγραφα, (συμπεριλαμβανομένου του 
ιστορικού εμβολιασμού του μωρού), και φορτιστής κινητού τηλεφώνου. 

 
158 WHAT’S IN MY BAG? What refugees bring when they run for their lives,  
Φωτογραφίες από τον Tyler Jump. Παραγωγή από τον Kulsoom Rizvi 
 https://medium.com/uprooted/what-s-in-my-bag-758d435f6e62 (Μάρτιος 2021) 

https://medium.com/uprooted/what-s-in-my-bag-758d435f6e62
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Εικόνες  5.25,26. 6χρονο παιδί. Σακίδιο φυγής: σχολική τσάντα που περιέχει μια αλλαξιά ρούχα (παντελόνι, 
πουκάμισο), τα αγαπημένα του σνακ (ζαχαρωτά και γλυκιά κρέμα), σαπούνι, οδοντόβουρτσα, οδοντόκρεμα, 
γάζες/επιδέσμους αυτοκόλλητες γάζες (Hansaplast), σωληνάρια με φαρμακευτικές αλοιφές, χάπια και σύριγγα. 
Δίνεται έμφαση στην προσωπική υγιεινή. Η χρήση των απλών φαρμακευτικών σκευασμάτων και των αναλώσιμων 
μπορεί να γίνει από άτομα χωρίς ιδιαίτερες δεξιότητες ή με τις βασικές γνώσεις Α΄ βοηθειών. Η σχολική τσάντα 
δίνει ένα οικείο τόνο και προσδίδει μια μνήμη κανονικότητας σε αυτές τις ηλικίες. 
 

  
Εικόνες 5.27,28. 17χρονος έφηβος. Σακίδιο φυγής: ημερήσιο σακίδιο (25-30 lt) σκούρου καφέ χρώματος 
στρατιωτικών προδιαγραφών που περιέχει παντελόνι, μοντέρνο πουκάμισο, παπούτσια γνωστής μάρκας και 
κάλτσες, σαμπουάν οδοντόβουρτσα και οδοντόκρεμα, τζελ μαλλιών και κρέμα λεύκανσης προσώπου (ο ίδιος 
επεσήμανε ότι τα χρησιμοποιεί για να μην μοιάζει με πρόσφυγα), χτένα, ξυριστική/κουρευτική μηχανή, ψαλίδι 
νυχιών, επιδέσμους, σύγχρονο τηλέφωνο και εφεδρικό κινητό τηλέφωνο, κάρτες SIM για Αφγανιστάν, Ιράν και 
Τουρκία, 100 δολάρια Η.Π.Α., 130 τουρκικές λίρες, χάπια και κουβέρτα. Φαίνεται ότι η εφηβική ηλικία παίζει 
σημαίνοντα ρόλο στην επιλογή των υλικών του σακιδίου, ενώ παράλληλα ξεκαθαρίζεται από τον ίδιο ο απώτερος 
στόχος του. Η επιλογή του συγκεκριμένου τύπου σακιδίου πιθανόν να οφείλεται στην οικειότητά του με τέτοια 
σακίδια λόγω της μακροχρόνιας εμπόλεμης κατάστασης στην χώρα (Αφγανιστάν) καταγωγής του νεαρού. 
 

  
Εικόνες 5.29,30. 34χρονος επιστήμονας. Σακίδιο φυγής: τσαντάκι στήθους (τυπικό μικρό σακίδιο πόλης) που 
μοιάζει με ένα μεγάλο E.D.C. kit ή ένα μικρό G.H.B. και περιέχει χρήματα (τυλιγμένα για να προστατεύονται από 
το νερό), παλιό χαλασμένο τηλέφωνο (βράχηκε όταν χρειάστηκε να κολυμπήσει αφού βυθίστηκε η βάρκα που τον 
μετέφερε), και νέο έξυπνο τηλέφωνο, φορτιστές τηλεφώνου, ακουστικά, PowerBank και μονάδα flash 16 GB με 
οικογενειακές φωτογραφίες. 
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Εικόνες 5.30,31. 20χρονος καλλιτέχνης. Σακίδιο φυγής: Τσαντάκι μέσης/μηρού (τυπικό μικρό σακίδιο πόλης) που 
περιέχει προσωπικά έγγραφα και ταυτότητα, ροζάριο (δεν αφήνει να ακουμπήσει ο σταυρός το χώμα), σπασμένο 
ρολόι, μικρή μεταλλική Συριακή σημαία και παλαιστινιακό σύμβολο, ασημένιο και ξύλινο βραχιόλι, πένες κιθάρας, 
κινητό τηλέφωνο και κάρτα SIM της Συρίας, πουκάμισο. Μετά από προτροπή των δουλεμπόρων εγκατέλειψε τον 
βασικό του σάκο που περιείχε κυρίως ρούχα και κράτησε τα αντικείμενα συναισθηματικής αξίας.  
 

  
Εικόνες 5.32,33. Οικογένεια αποτελούμενη από 31 άτομα (7 γυναίκες, 4 άνδρες, 20 παιδιά). Σακίδιο φυγής: μια 
πλαστική σακούλα, που περιέχει ένα πουκάμισο, ένα τζιν παντελόνι, ένα ζευγάρι παιδικά παπούτσια, μια πάνα, 
μωρομάντηλα, δύο μικρά κουτιά γάλακτος και μερικά μπισκότα, προϊόντα περιποίησης και γυναικείας υγιεινής, 
προσωπικά έγγραφα, χρήματα και μια χτένα. Αρχικά κάθε μέλος είχε δύο σακίδια. Η βάρκα που τους μετέφερε 
βυθίστηκε και έχασαν όλα τα υπάρχοντά τους.  
 

 
Εικόνα 5.34. 25χρονος. Σακίδιο φυγής: Ø. Όπως αναφέρει «…μας είπαν ότι μπορούσαμε να φέρουμε μόνο δύο 
πράγματα, ένα επιπλέον πουκάμισο και ένα παντελόνι.» (φαίνονται κρεμασμένα πίσω του). 

 
Μια άλλη οπτική του σακιδίου φυγής των προσφύγων, των μεταναστών και 

παράνομων οικονομικών μεταναστών επικεντρωμένη όμως στα παιδιά, είναι αυτή της 
ανθρωπιστικής πλευράς, δηλαδή μέσα από ακτιβιστικές δράσεις. Η ομάδα προσφοράς και 
αλληλεγγύης «ΠΑΡΕΑ», μέσα από τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και υποστηριζόμενοι 
από το «Θέατρο Πόρτα» ανέλαβαν μια πρωτοβουλία βοήθειας για τα μικρά προσφυγόπουλα, 
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με την ονομασία «Ένα σακίδιο για τον δρόμο...»159. Επρόκειτο για μια δράση διανομής 
παιδικών σακιδίων σε μικρούς πρόσφυγες προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες των 
πρώτων ημερών και πιθανόν για να μπορέσουν να συνεχίσουν το ταξίδι τους, καθώς πολλά 
από τα υπάρχοντα που είχαν μαζί τους, χάθηκαν στη δίνη του πολέμου, στη θάλασσα ή σε 
κάποιο προσφυγικό καταυλισμό. Τα σακίδια θα συλλέγονταν και θα διανέμονταν στα παιδιά, 
στο λιμάνι του Πειραιά. Η δράση πραγματοποιήθηκε την Άνοιξη του 2016 και όπως 
αναφέρεται σε σχετικό δημοσίευμα στον Τύπο: «Καθένας μπορεί να ετοιμάσει ένα ή 
περισσότερα σακίδια μόνος ή σε συνεργασία με κάποιον φίλο, συνάδελφο ή συμμαθητή και να 
το φέρει στο Πόρτα σε ώρες λειτουργίας του ταμείου. Ο κατάλογος για το περιεχόμενο του κάθε 
σακιδίου, έχει συνταχθεί με σκοπό να διατεθούν στους ταλαιπωρημένους μικρούς πρόσφυγες τα 
απολύτως απαραίτητα αλλά και μερικά μικρά πραγματάκια που θα τους δώσουν χαρά και θα 
τους κρατήσουν παρέα.» 

Οι λίστες με το προτεινόμενο περιεχόμενο των σακιδίων ήταν δύο: μία πρώτη, 
υποχρεωτική με τα απολύτως απαραίτητα υλικά, που θα βελτίωναν τις συνθήκες διαβίωσης, 
θα βοηθούσαν σε μια δύσκολη στιγμή και θα τα ανακουφίσουν δίνοντας λίγη χαρά, 
κρατώντας απασχολημένα τα μικρά παιδιά και μία δεύτερη που ήταν προαιρετική και 
περιελάμβανε επιπλέον υλικά ή επουσιώδη αντικείμενα. Σε κάθε σακίδιο μάλιστα έπρεπε να 
αναγράφεται αν απευθύνεται σε αγόρι ή κορίτσι. 

 
Πίνακας 14. Παιδικό Προσφυγικό Σακίδιο 
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Προτεινόμενα αντικείμενα 
Αναγκαία Προαιρετικά 

1) Σκούφος/ γάντια 
2) Ένα μικρό παιχνιδάκι 
3) Φακός 
4) Σφυρίχτρα 
5) Αδιάβροχο τύπου poncho 
6) Σετ με χρώματα ζωγραφικής 
7) Μπλοκ ζωγραφικής (ή μερικές σελίδες Α4) 
8) Μωρομάντηλα 
9) Χυμός 
10) Οδοντόκρεμα / οδοντόβουρτσα 
11) Μπισκότα 
12) Μερικά μπαλόνια 

1) Κουτάκι πρώτων βοηθειών 
2) Κάλτσες 
3) Βούρτσες/ χτένες 
4) Λαστιχάκια για τα μαλλιά 
 

 
Αν σταθεί κάποιος με κριτική σκέψη, εστιάζοντας στο συγκεκριμένο αντικείμενο 

(προσφυγικό παιδικό σακίδιο), διαπιστώνει ότι σε μεγάλο βαθμό ο κατάλογος είναι ορθός. 
Χωρίς να απορρίψει ή να υιοθετήσει κανείς τις υφιστάμενες πρακτικές κάποιων Μ.Κ.Ο., ή να 
υπεισέρθει στους λόγους που οδήγησαν αυτές τις ανθρώπινες ροές να φύγουν από την χώρα 
τους, αναζητώντας τα βαθύτερα αίτια στη διαμορφωμένη παγκόσμια πολιτική και 
κοινωνικοοικονομική ζωή, αξιολογώντας αποστασιοποιημένα τα προτεινόμενα αντικείμενα, 
θα διαπιστώσει ότι είναι ευδιάκριτες οι έστω και προσωρινές λύσεις που δίνει ένα παιδικό 
προσφυγικό σακίδιο. Βάσει των προτεινόμενων αντικειμένων γίνεται φανερό, ότι συνολικά η 
ενέργεια αυτή δύναται να εκπληρώσει τον στόχο της και μάλιστα η συγκεκριμένη δράση είχε 
τις προδιαγραφές να υλοποιηθεί ικανοποιητικά και με απτά αποτελέσματα.  

 
159 ΘΕΑΤΡΟ-ΑΚΤΙΒΙΣΜΟΣ, Ένα σακίδιο για τον δρόμο – Για τα παιδιά των προσφύγων, με τα απαραίτητα για τις 
πρώτες μέρες 
https://www.iefimerida.gr/news/255752/ena-sakidio-gia-ton-dromo-gia-ta-paidia-ton-prosfygon-me-ta-
aparaitita-gia-tis-protes (Μάρτιος 2021) 

https://www.iefimerida.gr/news/255752/ena-sakidio-gia-ton-dromo-gia-ta-paidia-ton-prosfygon-me-ta-aparaitita-gia-tis-protes
https://www.iefimerida.gr/news/255752/ena-sakidio-gia-ton-dromo-gia-ta-paidia-ton-prosfygon-me-ta-aparaitita-gia-tis-protes


Το “B.O.B.72” στην Ελλάδα 
Το Σακίδιο Εκτάκτων Αναγκών / Κυτίο Βασικών Προμηθειών 

στις Φυσικές και Ανθρωπογενείς Καταστροφές 

Δεκέμβριος 2021 Σελίδα 182 

Απλά αναλώσιμα υλικά, χωρίς ιδιαίτερο βάρος, που μπορεί ένα παιδί να μεταφέρει, 
αυξάνοντας την αυτονομία του και την ανεξαρτησία του, περιλαμβάνονται στη λίστα. Υλικά 
προστασίας (σκούφος, γάντια, poncho), υγιεινής (οδοντόβουρτσα, οδοντόπαστα, 
μωρομάντηλα), πρακτικά/χρήσιμα αντικείμενα (σφυρίχτρα, φακός) που μπορούν να 
θεωρηθούν και ως παρελκόμενα «επιβίωσης», περιγράφονται στον πίνακα. Ο κατάλογος είναι 
στη σωστή κατεύθυνση για ένα τυπικό παιδικό Σακίδιο Εκτάκτων Αναγκών, ενώ το σκεπτικό 
του συντάκτη είναι να καλύψει ολόπλευρα τις ανάγκες ενός παιδιού που βρίσκεται σε 
δυσμενή κατάσταση. Το περιεκτικό περιεχόμενο του σακιδίου περιλαμβάνει και παιχνίδια 
ανταποκρινόμενο στις ανάγκες των παιδιών για ξεγνοιασιά, δημιουργική απασχόληση 
(ζωγραφική) για ψυχολογική ανάταση, ενώ προαιρετικό είναι και ένα κουτάκι Α’ Βοηθειών 
καθώς δεν είναι βέβαιο αν σε αυτές τις ηλικίες έχουν αναπτυχθεί οι δεξιότητες χρήσης του 
περιεχομένου του. 

 
Εικόνες 5.35,36. Παιδικό σακίδιο και παιδικό αδιάβροχο poncho, από την δράση «Ένα σακίδιο για τον δρόμο...». 

 
Επιπλέον, με μέριμνα της Πολιτείας, μέσα από ανάλογες δράσεις και άλλες 

στοχευμένες ενέργειες, αποκλεισμένες ή περιθωριοποιημένες ομάδες πληθυσμού που 
βρίσκονται σε μειονεκτική θέση μπορούν να ενταχθούν στον γενικότερο σχεδιασμό και να 
αποκτήσουν πρόσβαση και ενημέρωση σε θέματα ετοιμότητας αλλά και στην ιδέα ενός 
Σακιδίου Εκτάκτων Αναγκών. Άτομα που έχουν μείνει για μακρύ χρονικό διάστημα εκτός 
αγοράς εργασίας, λόγω οικονομικών, κοινωνικών και πολιτισμικών αιτιών, όπως είναι οι 
κάτοικοι απομακρυσμένων ορεινών και νησιωτικών περιοχών, οι αναλφάβητοι, οι 
μακροχρόνια άνεργοι, μπορούν με την ανάλογη οικονομική ενίσχυση να αποκτήσουν κάποιες 
βασικές προμήθειες και να συμμετέχουν στη συνοχή της κοινωνίας, μειώνοντας παράλληλα 
την κοινωνική τρωτότητα.  

Επίσης, στην έντονα σεισμογενή χώρα μας, θα μπορούσαν να κυκλοφορήσουν και 
φυλλάδια ή να δοθούν οδηγίες, εκτός από τα ελληνικά, σε ξένες γλώσσες ή και σε ανεπίσημη 
μειονοτική γλώσσα, ειδικά για την ένταξη ενός Κυτίου Βασικών Προμηθειών ή Σακιδίου 
Εκτάκτων Αναγκών στον σχεδιασμό έκτακτης κατάστασης κάθε νοικοκυριού. Ειδικά, σε ό,τι 
αφορά τους Ρομά ο γράφων εκτιμά ότι επειδή δεν έχουν ωριμάσει επαρκώς οι συνθήκες θα 
πρέπει να αντιμετωπισθούν αρχικά τα γενικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και μετά 
να δοθεί η δέουσα βαρύτητα στο συγκεκριμένο θέμα. 

Η προσαρμοστικότητα, η ανθεκτικότητα και η ευελιξία μιας κοινωνίας περνά μέσα 
από την ατομική ικανότητα εκμάθησης, την αποδοτικότητα ενός νοικοκυριού και την 
δημιουργικότητα της κοινότητας. Όλα αυτά μαζί μπορούν να ενισχύσουν την ετοιμότητα στις 
καταστροφές με αυτοοργάνωση και ανατροφοδότηση της γνώσης σε θέματα όπως είναι το 
Σακίδιο Εκτάκτων Αναγκών και το Κυτίο Βασικών Προμηθειών. 
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5.2. Μελέτη Περίπτωσης και Διδάγματα για το Β.Ο.Β.72 μέσα από την ολιστική 
προσέγγιση κινδύνων και καταστροφών στην Αϊτή 

Στην παράγραφο αυτή θα γίνει προσπάθεια παρουσίασης μιας ολιστικής προσέγγισης 
και συσχέτισης των πολυκινδύνων με το Σακίδιο Εκτάκτων Αναγκών, για να αποκτηθεί μια 
σφαιρική αντίληψη για τη θέση ενός σακιδίου με είδη πρώτης ανάγκης, σε μια καταστροφή 
και τελικά να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα. Δηλαδή ο κάθε άνθρωπος να αποκτήσει ιδία 
αντίληψη και να είναι σε θέση να παίρνει ο ίδιος αποφάσεις για τον εαυτό του αλλά και για 
τους οικείους του, σχετικά με την κατοχή και χρήση ενός Β.Ο.Β.72. Σκοπός της παραγράφου 
αυτής δεν είναι να γίνει μια απλή παράθεση περιπτώσεων και εφαρμογών ενός Β.Ο.Β.72 σε 
κινδύνους και καταστροφές, πράγμα που έχει γίνει εν πολλοίς έως τώρα. 

Στην Αϊτή, τη φτωχότερη χώρα στο δυτικό ημισφαίριο με πληθυσμό 11,5 περίπου 
εκατομμύρια κατοίκους, είναι συχνό φαινόμενο οι φυσικές καταστροφές όπως σεισμοί, 
τυφώνες, πλημμύρες και κατολισθήσεις. Τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά καθιστούν την  
χώρα ιδιαίτερα ευάλωτη στις επιπτώσεις της λεγόμενης κλιματικής αλλαγής και 
παρατηρούνται επανειλημμένα βλάβες στο οδικό δίκτυο, σε βασικές υποδομές και 
τηλεπικοινωνίες. Τη δυσχερή θέση των κατοίκων επιδεινώνουν η συνεχής πολιτική αστάθεια 
και η εγκληματικότητα. 

Στις 12 Ιανουαρίου του 2010 ένας ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,2R έπληξε την Αϊτή.160 
Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 20km Δ.ΝΔ από το κέντρο της πρωτεύουσας Port-au-
Prince. Υπήρξαν εκτεταμένα κατολισθητικά φαινόμενα, καταστράφηκαν κρίσιμες υποδομές 
ζωτικής σημασίας, οι νεκροί εκτιμάται ότι ξεπέρασαν τις 300.000, με πολλαπλάσιους 
τραυματίες και εκατομμύρια αστέγους. Μετά τον σεισμό, στη χώρα με το χαμηλότερο Α.Ε.Π. 
στην αμερικανική ήπειρο, τα αλλεπάλληλα πραξικοπήματα, τις έντονες κοινωνικές 
ανισότητες και τις εσωτερικές αναταραχές, το συντονισμό των ενεργειών διαχείρισης της 
κρίσης ανέλαβαν οι στρατιωτικές δυνάμεις άλλης χώρας (Η.Π.Α.), ενώ προϋπήρχε 
ειρηνευτική και ανθρωπιστική δραστηριοποίηση και παρουσία του Ο.Η.Ε.  

Αξίζει να σημειωθεί161 ότι στα παραδοσιακά κτίρια (Gingerbread Houses) που ήταν 
τρωτά σε κυκλώνες, είχαν πραγματοποιηθεί παρεμβάσεις όπως η αντικατάσταση της στέγης ή 
εξωστών από ξύλο, µε αντίστοιχες κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα Αυτό συνετέλεσε 
στην επιδείνωση της σεισμικής συμπεριφοράς τους και έμμεσα στη σεισμική καταστροφή του 
2010 (World Monuments Fund, 2010). Υλοποιήθηκε δηλαδή μια μονοσήμαντη επέμβαση και 
αποκατάσταση, αγνοώντας τους άλλους κινδύνους και υποτιμώντας το γεγονός ότι αν η 
εκτίµηση κινδύνου εστιαστεί σε έναν μόνο κίνδυνο, είναι δυνατόν το εγχείρημα να οδηγήσει 
σε μέτρα που η εφαρμογή τους αυξάνει τον κίνδυνο από άλλη επικινδυνότητα. 

Όλα αυτά, μετά την εκδήλωση του καταστροφικού σεισμού σε συνδυασμό με τις 
αυξημένες ανάγκες για πόσιμο νερό, τρόφιμα και καταυλισμούς για τη στέγαση του 
πληθυσμού, τελικά  προκάλεσαν συνθήκες λιμού. Η πλήρης έλλειψη συνθηκών υγιεινής και η 
ανεπάρκεια των επαγγελματιών και υποδομών υγείας να ανταποκριθούν στην αυξημένη 
ζήτηση ανάλογων υπηρεσιών και η ανικανότητα στη διαχείριση των πτωμάτων μετέβαλλαν 
σταδιακά την φυσική καταστροφή σε ανθρωπιστική κρίση. Παρά την παρέμβαση και βοήθεια 
των Γιατρών Χωρίς Σύνορα162, υπήρξε και αποστολή πεζοναυτών των ΗΠΑ με το 
αεροπλανοφόρο USS Carl Vinson163 προκειμένου να συνδράμουν σε θέματα ασφάλειας, 

 
160 Καρύδης Π., Λέκκας Ευθ., Ο ΣΕΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΪΤΗΣ Ms 7.2R 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010, Ε.Κ.Π.Α. Ε.Μ.Π. Αθήνα 
Φεβρουάριος 2010. 
161 Σαπουντζάκη Καλλιόπη, Δανδουλάκη Μιράντα, (2016). Κίνδυνοι και Καταστροφές - Έννοιες και Εργαλεία 
Αξιολόγησης, Προστασίας, Διαχείρισης. Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 
162 Αϊτή - «Τα πρώτα βήματα ανάκαμψης» 10/02/2010 https://msf.gr/magazine/aiti-ta-prota-bimata-
anakampsis (Ιανουάριος 2021) 
163 Η Ιστορία του ολοκαυτώματος της Αϊτής Τελευταία ανανέωση 01:030, 28 Ιουλ. 2011 

https://msf.gr/magazine/aiti-ta-prota-bimata-anakampsis
https://msf.gr/magazine/aiti-ta-prota-bimata-anakampsis
https://tvxs.gr/news/%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%82/%CE%B7-%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CF%85%CF%84%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CF%8A%CF%84%CE%AE%CF%82
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συμβάλλοντας τελικά και με ιατροφαρμακευτικό προσωπικό και υλικά. Η Διεθνής 
Οργάνωση164 που ασχολείται με άτομα με αναπηρία, (Handicap International) ανέφερε ότι οι 
ακρωτηριασμοί πολιτών ήταν χωρίς προηγούμενο, ενώ εκπρόσωπος του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.) διαπίστωσε έως και 100 ακρωτηριασμούς την ημέρα. Σίγουρα 
οι καταστάσεις ήταν εξαιρετικά δύσκολες και στις πλείστες των περιπτώσεων οι 
ακρωτηριασμοί ήταν απαραίτητοι. Οι Αμερικανοί όμως στρατιωτικοί γιατροί εφάρμοσαν 
μαζικά τις συνήθεις σε αυτούς πρακτικές, δηλαδή σαν να αντιμετώπιζαν ενήλικους 
στρατιώτες τραυματίες πολέμου, πιθανόν μη αναλογιζόμενοι ότι τα παιδιά, σε μια χώρα με 
ήδη τεράστια προβλήματα, δεν θα είχαν τη δυνατότητα για συχνή αλλαγή τεχνητών μελών 
καθώς θα αναπτύσσονταν. 

Όπως έχει αναφερθεί (Σαμαρά Χρ. 2019)165, λίγο μετά τον καταστροφικό σεισμό 
εμφανίστηκε στη χώρα επιδημία χολέρας, με το προϋπάρχον ελλιπές σύστημα υγιεινής να 
συμβάλλει στην περαιτέρω εξάπλωση του ιού. Οι μολύνσεις και οι θάνατοι άρχισαν να 
εμφανίζονται περίπου στα μέσα του μηνός Οκτωβρίου του 2010, ενώ σε διάστημα δέκα 
εβδομάδων η επιδημία είχε εξαπλωθεί σε ολόκληρη τη χώρα166. Σύμφωνα με αρκετές 
επιστημονικές έρευνες που έλαβαν χώρα από ανεξάρτητους ερευνητές, μεταξύ των οποίων 
και τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών των Η.Π.Α.167, αλλά και από ερευνητές 
επιδημιολόγους που ορίστηκαν από τον Ο.Η.Ε., ως πηγή της επιδημίας χολέρας καταδείχθηκε 
η MINUSTAH168, δηλαδή η ειρηνευτική δύναμη του Ο.Η.Ε. που είχε αναπτυχθεί στην 
περιοχή. Οι γενετικές εξετάσεις που έλαβαν χώρα από τους παραπάνω έδειξαν πως το 
στέλεχος της χολέρας που προκάλεσε αυτή την επιδημία ταίριαζε απόλυτα με το ενδημικό 
στέλεχος του ιού που εντοπίστηκε στο Νεπάλ. Η ρουτίνα και οι πρακτικές δημόσιας υγιεινής 
του στρατιωτικού προσωπικού του ΟΗΕ από το Νεπάλ είχαν ολέθριες επιπτώσεις. Το 
αποτέλεσμα ήταν, λόγω της ρίψης λυμάτων και εξαιτίας των ελλιπέστατων συνθηκών 
υγιεινής στο στρατόπεδο όπου είχαν καταλύσει οι δυνάμεις της MINUSTAH από το Νεπάλ, 
να μολυνθεί ο βασικός υδροφόρος ορίζοντας της Αϊτής, γεγονός που όπως προαναφέρθηκε 
προκάλεσε τον θάνατο χιλιάδων πολιτών της χώρας και μελών της δύναμης του Ο.Η.Ε., ενώ 
κρούσματα της ασθένειας αναφέρθηκαν και σε γειτονικές χώρες.  

Τα ανωτέρω αποτελούν δείγμα κακών πρακτικών γιατί εφαρμόσθηκαν και 
μεταφέρθηκαν αυτούσιες συνήθειες, γνώσεις και ιδέες και δεν υπήρξε προσαρμογή στις 
τοπικές συνθήκες και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ενός καταστροφικού συμβάντος. Το 
νομικό καθεστώς των δυνάμεων που συμμετέχουν στις επιχειρήσεις που εξουσιοδοτούν τα 
Ηνωμένα Έθνη ή το Συμβούλιο Ασφαλείας συχνά είναι περίπλοκο και δύσκολη η απόδοση 
των τελικών πιθανών ευθυνών, καθώς είναι αδιαμφισβήτητες οι καλές αρχικές προθέσεις των 
Διεθνών Οργανισμών ή Δυνάμεων. Όμως η μεταφορά από το προσωπικό των αποστολών των 
δικών τους εθίμων, δεδομένων, συνηθειών και βιωμάτων, σε άλλη περιοχή και σε 
διαφορετικές συνθήκες αναδεικνύει δυσλειτουργίες και τα προβλήματα που ανακύπτουν είναι 

 
https://tvxs.gr/news/%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%82/%CE%B7-
%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-
%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CF%85%CF%84%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82
-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CF%8A%CF%84%CE%AE%CF%82 (Ιανουάριος 2021) 
164 Πολλοί οι ακρωτηριασμοί πολιτών στην Αϊτή http://thesprotia-news.blogspot.com/2010/01/blog-
post_7413.html (Ιανουάριος 2021) 
165 Χρυσάνθη Α. Σαμαρά, Δικηγόρος (LL.M.), υπ. Διδάκτωρ Νομικής ΑΠΘ. Υπόθεση χολέρας στην Αϊτή: Ο ρόλος 
του ΟΗΕ και οι προσπάθειες για την εξάλειψη της επιδημίας. Pro Justitia, τ.2 (2019), E-ISSN: 2529-0401, 
Available online at https://ejournals.lib.auth.gr/projustitia.  
166 Moni Basu, Cholera death toll in Haiti rises to more than 3,000, CNN (Dec. 31, 2010), 
http://edition.cnn.com/2010/WORLD/americas/12/31/haiti.cholera/index.html  (Δεκέμβριος 2018).  
167 Centers for Disease Control and Prevention (CDC), https://www.cdc.gov  ( Δεκέμβριος 2018).  
168 MINUJUSTH (United Nations Mission for Justice Support in Haiti). Στις 12/1/2010 Η MINUSTAH διέθετε 
περίπου 11.000 στρατιώτες και αστυνομικούς στην Αϊτή. 

https://tvxs.gr/news/%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%82/%CE%B7-%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CF%85%CF%84%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CF%8A%CF%84%CE%AE%CF%82
https://tvxs.gr/news/%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%82/%CE%B7-%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CF%85%CF%84%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CF%8A%CF%84%CE%AE%CF%82
https://tvxs.gr/news/%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%82/%CE%B7-%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CF%85%CF%84%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CF%8A%CF%84%CE%AE%CF%82
https://tvxs.gr/news/%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%82/%CE%B7-%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CF%85%CF%84%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CF%8A%CF%84%CE%AE%CF%82
http://thesprotia-news.blogspot.com/2010/01/blog-post_7413.html
http://thesprotia-news.blogspot.com/2010/01/blog-post_7413.html
https://ejournals.lib.auth.gr/projustitia
http://edition.cnn.com/2010/WORLD/americas/12/31/haiti.cholera/index.html
https://www.cdc.gov/
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πρόδηλα. Επίσης, κάθε κίνδυνος είναι πολυπαραγοντικός και η σύγχρονη άποψη για την 
προσέγγιση πολυεπίπεδων διαφορετικών κινδύνων οφείλει να λαμβάνει υπόψη της τις 
αλληλουχίες των ετερόκλιτων επικινδυνοτήτων. 

Είδαμε λοιπόν, πως τα αποτελέσματα μιας φυσικής καταστροφής, επιδεινώθηκαν από 
τη μονόπλευρη εκτίμηση ενός κινδύνου, υπήρξε αδυναμία απόκρισης των κρατικών δομών 
και οι κρίσιμες υποδομές δεν άντεξαν, λόγω πολιτικής αστάθειας και οικονομικής 
δυσπραγίας. Οι ελλείψεις σε βασικές παροχές και αγαθά με την εγκληματικότητα 
προκάλεσαν συνθήκες λιμού που συνολικά μετατράπηκε σε ανθρωπιστική κρίση, ενώ η ξένη 
βοήθεια τελικά χειροτέρεψε την υφιστάμενη κατάσταση. 

 

  
Εικόνες 5.37,38. Το κατεστραμμένο προεδρικό μέγαρο και άποψη της πρωτεύουσα της Αϊτής μετά τον σεισμό του 
2010. 

 
Εύκολα αντιλαμβάνεται κάποιος τόσο συνολικά, όσο και για τα επιμέρους ζητήματα 

τα αδιέξοδα από την άγνοια, την έλλειψη κατανόησης και σωφροσύνης. Αντίστοιχα 
διδάγματα μπορεί κάποιος να πάρει σε ό,τι αφορά ένα Σακίδιο Εκτάκτων Αναγκών. Αποτελεί 
κακή πρακτική η μεταφορά και εφαρμογή αυτούσιων ιδεών, συνηθειών και γνώσεων άλλων 
ατόμων στο Β.Ο.Β.72, που όπως έχει αναφερθεί αποτελεί προσωπικό αντικείμενο. Αν δεν 
υπάρξει προσαρμογή στις τοπικές κλιματολογικές και γεωγραφικές συνθήκες και στα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ενός συνηθισμένου, στην περιοχή του χρήστη, καταστροφικού 
συμβάντος, το σακίδιο δεν θα είναι λειτουργικό. Κάθε άτομο μπορεί να αναλογιστεί ότι 
αλλότριες έξεις, βιώματα και συνήθειες, δεν χωρούν στη διαμόρφωση ενός Σακιδίου 
Εκτάκτων Αναγκών. Καθένας οφείλει να ρυθμίζει μόνος του με σύνεση, λογική και 
κατανόηση των περιβαλλοντικών συνθηκών, το δικό του Β.Ο.Β.72, ενώ είναι θεμιτό να 
αξιοποιεί και να προσαρμόζει εμπειρίες άλλων. Επίσης, ο σχεδιασμός του σακιδίου και τα 
υλικά που περιέχονται πρέπει να καλύπτουν πολλές απειλές και αλληλουχία κινδύνων, να μην 
εστιάζουν σε κάποιον συγκεκριμένο κίνδυνο, παραβλέποντας άλλους ή να λειτουργούν σε 
βάρος άλλων.  

Είναι γνωστό ότι οι απλές προφυλάξεις σώζουν ζωές σε περίπτωση καταστροφής και 
πολλές ενέργειες είναι εύκολο να εφαρμοστούν με θέληση και σωστή καθοδήγηση. Έτσι 
χρηματοδοτήθηκε ένα έργο169, από το Πρόγραμμα Ετοιμότητας για τις Καταστροφές170 της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DIPECHO) που στόχευε στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τη 
μείωση των κινδύνων καταστροφών στην Αϊτή, με ιδιαίτερη έμφαση στην ετοιμότητα των 
ευάλωτων οικογενειών και στην ικανότητά τους να διαχειρίζονται τους διαθέσιμους πόρους. 

 
169 "Quick, grab your kit!": Helping Haiti families to be prepared for disasters  
Participants in the "Yon kit bien vit!" contest at Port-au-Prince's historic market. © COOPI / L. Palmisano 2015, 
Last updated 11/01/2016 https://ec.europa.eu/echo/field-blogs/stories/quick-grab-your-kit-helping-haiti-
families-be-prepared-disasters_en (Μάρτιος 2021) 
170 Disaster preparedness https://ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-aid/disaster_preparedness_en 
(Μάρτιος 2021) 

https://ec.europa.eu/echo/field-blogs/stories/quick-grab-your-kit-helping-haiti-families-be-prepared-disasters_en
https://ec.europa.eu/echo/field-blogs/stories/quick-grab-your-kit-helping-haiti-families-be-prepared-disasters_en
https://ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-aid/disaster_preparedness_en
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«Τι θα παίρνατε μαζί σας εάν ένας σεισμός, ένα tsunami ή μια πλημμύρα έπληττε 
ξαφνικά το σπίτι σας;» Ο εταίρος σε ανθρωπιστικά θέματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
COOPI (Cooperazione Internazionale)171, σε συνεργασία με τον οργανισμό GOAL172, έθεσε 
αυτήν την ερώτηση σε αρκετές οικογένειες της Αϊτής και διοργάνωσε έναν μοναδικό 
διαγωνισμό στο Port-au-Prince με στόχο να εξηγήσει πώς μπορεί να προετοιμαστεί καλύτερα 
ένα kit έκτακτης ανάγκης. Στις 16 Οκτωβρίου του 2015, πολλές οικογένειες της Αϊτής 
συμμετείχαν σε αυτό τον  διαγωνισμό με την ονομασία: "Yon kit bien vit!" στη «Μarché en 
fer» της πρωτεύουσας (την πιο χαρακτηριστική αγορά της). Ο στόχος του διαγωνισμού ήταν 
οι συμμετέχοντες να βρουν τα απαραίτητα και πιο χρήσιμα αντικείμενα επιβίωσης και να τα 
συσκευάσουν στα δικά τους kit έκτακτης ανάγκης, εντός του συντομότερου δυνατού χρόνου. 
Υλικά όπως είναι φάρμακα, κεριά, ραδιόφωνο, σαπούνι, ρύζι, ξηρά τροφή, μαχαίρι κ.λπ. 
αναζητήθηκαν. Άλλα βασικά αγαθά που διαπιστώθηκε ότι μπορούσαν να σώσουν τη ζωή και 
θα ήταν δυνατό να συμπεριληφθούν σε ένα kit έκτακτης ανάγκης, ήταν είδη πρώτων 
βοηθειών, χρήματα, φακός, μπαταρίες, αδιάβροχα σπίρτα, ανοιχτήρι κονσερβών, 
κονσερβοποιημένα τρόφιμα, πόσιμο νερό και μικρά δοχεία για μαγείρεμα και βράσιμο 
νερού. Επιβεβαιώθηκε ότι τα kit έκτακτης ανάγκης πρέπει να είναι προσαρμοσμένα στις 
ανάγκες των χρηστών και τα υλικά να χωράνε εύκολα σε μία τσάντα. Οι διαγωνιζόμενες 
οικογένειες χωρίστηκαν σε τρεις κατηγορίες, ανάλογα με την κατάσταση και τις ανάγκες 
τους: οικογένειες με παιδιά και έγκυες γυναίκες, οικογένειες με μέλη με αναπηρία και 
οικογένειες με ηλικιωμένους. Όλες οι συμμετέχουσες οικογένειες αγόρασαν αρκετά 
αντικείμενα για να τα συμπεριλάβουν στο δικό τους kit έκτακτης ανάγκης δύο ημερών. Οι 
νικητές ξεχώρισαν γιατί πρόσθεσαν προϊόντα, όπως παιδικές τροφές ή δισκία καθαρισμού 
νερού. 

 

  
Εικόνα 5.39. Κάποιοι από τους συμμετέχοντες στη δράση "Yon kit bien vit!" που στην κρεολική γλώσσα σημαίνει 
«Γρήγορα πιάσε το σακίδιό σου», στην ιστορική αγορά «marché en fer» του Port-au-Prince. Η Ε.Ε. 
χρηματοδότησε μια καινοτόμο προσέγγιση η οποία στοχεύει στην ενίσχυση της ικανότητας ετοιμότητας και 
αντιμετώπισης καταστροφών των πιο ευάλωτων αστικών κοινοτήτων της Αϊτής. 
Εικόνα 5.40. «Solo Bag» πρόταση σακιδίου για την Αϊτή με ενσωματωμένο ηλιακό πάνελ. Μπορεί να παρέχει φως, 
για ανάγνωση, και ισχύ για φόρτιση κινητών τηλεφώνων. 

 
Όπως είπε η εκπρόσωπος της COOPI και ειδικός σε θέματα μείωσης του κινδύνου 

καταστροφών, Morena Zucchelli: «Για να μειωθεί ο κίνδυνος καταστροφών, πρέπει να 
προετοιμαστείς. Ένα kit έκτακτης ανάγκης, που είναι πάντα έτοιμο στο σπίτι, είναι ένα απλό 
παράδειγμα ετοιμότητας. Θα πρέπει να περιλαμβάνει μια αδιάβροχη πλαστική σακούλα για τα 
σημαντικά έγγραφα και επαρκή εφόδια για να μείνει κάποιος  δύο ημέρες μακριά από το σπίτι ή 
ακόμη και έξω». 

 
171 COOPI (Cooperazione Internazionale) https://www.coopi.org/  (Μάρτιος 2021) 
172 GOAL https://www.goalglobal.org/ (Μάρτιος 2021) 

https://www.coopi.org/
https://www.goalglobal.org/
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Αξίζει να σημειωθεί ότι νωρίτερα το ίδιο έτος, πολλές χιλιάδες δικαιούχοι του έργου 
είχαν εκπαιδευτεί σε «οικογενειακά σχέδια έκτακτης ανάγκης» που αναπτύχθηκαν από 
διάφορες Μ.Κ.Ο. και τις αρμόδιες Αρχές Πολιτικής Προστασίας της Αϊτής. Αυτά τα σχέδια 
βοήθησαν τις οικογένειες να χαρτογραφήσουν το τι πρέπει να κάνουν σε περίπτωση έκτακτης 
ανάγκης (θέματα επικοινωνία, πού να μεταβούν μετά την εκκένωση και πώς να 
προετοιμάσουν ένα kit έκτακτης ανάγκης).  

Το "Yon kit bien vit!", ο διαγωνισμός, που διοργανώθηκε σε συντονισμό με την 
Εθνική Επιτροπή Δημόσιας Εκπαίδευσης και Ευαισθητοποίησης, ήταν ένα καλό και πρακτικό 
παράδειγμα ευαισθητοποίησης και βοήθησε στη βελτίωση της ετοιμότητας των οικογενειών 
για μελλοντικές καταστροφές. Ενίσχυσε την ανθεκτικότητα των πιο ευάλωτων ατόμων και 
μείωσε την επισιτιστική ανασφάλεια. Ήταν μια καινοτόμος προσέγγιση η οποία στόχευε στην 
ενίσχυση της ικανότητας προετοιμασίας και αντιμετώπισης καταστροφών των πιο ευάλωτων 
αστικών κοινοτήτων της Αϊτής. Απλότητα, αμεσότητα, προσαρμογή στις τοπικές συνθήκες, 
συμμετοχή των άμεσα ενδιαφερομένων, επικέντρωση σε ευάλωτες ομάδες, είναι κάποια από 
τα χαρακτηριστικά αυτής της ενημερωτικής εκστρατείας και δράσης. Επισημαίνεται ότι είχε 
προηγηθεί η εκπαίδευση σε οικογενειακά σχέδια έκτακτης ανάγκης και το σχετικό Σακίδιο 
Εκτάκτων Αναγκών εντάχθηκε στις φάσεις του κύκλου της καταστροφής Preparedness και 
Response αν και θα μπορούσε να θεωρηθεί ως εκπαιδευτική δράση και να υπάρχει και στο 
προκαταστροφικό στάδιο Mitigation. 

Συμπερασματικά, για να μπορέσει ένας πολίτης να αναπτύξει ικανότητες 
προσαρμογής σε ό,τι αφορά ένα Σακίδιο Εκτάκτων Αναγκών και να το καταστήσει ωφέλιμο 
για την αντιμετώπιση κινδύνων και καταστροφών, με απώτερο στόχο την συνολική 
απομείωση της τρωτότητας κάθε κοινωνίας θα πρέπει ο ίδιος να διαθέτει : 
� Αυτοοργάνωση και αναδιοργάνωση, δηλαδή σε κρίσιμες φάσεις αστάθειας, πριν ή κατά 

την εκδήλωση του κινδύνου ή του καταστροφικού συμβάντος, να αντιλαμβάνεται την 
σύνθεση των απειλών και να καλύπτει τις ανάγκες του µε δημιουργικές αλληλεπιδράσεις 
με τη φύση και τους συνανθρώπους του. 

� Αυτάρκεια, µε στόχο την ελαχιστοποίηση της εξάρτησης από αλλότριους πόρους και τη 
δυνατότητα ικανοποίησης των βασικών του αναγκών σε τοπικό επίπεδο για τρεις ημέρες 
(72 ώρες), καθώς και αυτονομία, δηλαδή ικανότητα να λειτουργεί ανεξάρτητα από 
εξωτερικό έλεγχο και δεσμεύσεις. 

� Ευελιξία, για να μπορεί να προβαίνει στις απαραίτητες αλλαγές και να ανταποκρίνεται σε 
νέες προκλήσεις, ευκαμψία για να μην «σπάει» σε εξωτερικές πιέσεις και να ανακάμπτει 
μετά τις αρνητικές συνέπειες που υφίσταται από ένα αναπάντεχο συμβάν. 

� Εφεδρικότητα, να διαθέτει δηλαδή πλεονάσματα ψυχικά και υλικά για να εξασφαλίζει τη 
συνέχεια της λειτουργικότητας ενός Β.Ο.Β.72, μετά από κάποια αποτυχία ή αστοχία 
παρελκόμενου, στη φάση της έκτακτης ανάγκης Η εφεδρικότητα αφορά την παρουσία 
εντός του Β.Ο.Β.72, πολλών αντικειμένων που πραγματοποιούν την ίδια λειτουργία και 
επιπλέον ενισχύει την προσαρμοστικότητα και των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Τονίζεται ότι τα παραπάνω χαρακτηριστικά αφορούν το Σακίδιο Εκτάκτων Αναγκών 
όχι μόνο και ως αυτοτελές/ανεξάρτητο αντικείμενο, αλλά και ως στοιχείο του γενικότερου 
σχεδιασμού της ετοιμότητας, ανατροφοδοτώντας στρατηγικά με τις ίδιες ιδιότητες τον 
χρήστη. 

Την 14η Αυγούστου 2021, νέος σεισμός μεγέθους 7,2 R έπληξε πάλι την νησιωτική 
χώρα με χιλιάδες νεκρούς, τραυματίες και μεγάλες καταστροφές. Αξίζει να ερευνηθεί στο 
μέλλον αν υπήρξε βελτίωση στην απόκριση του πληθυσμού σε σχέση με τον σεισμό του 2010 
και εφαρμογή στην πράξη των γνώσεων που αφορούσαν το Σακίδιο Εκτάκτων Αναγκών - αν 
δηλαδή η ενημέρωση και η εκπαίδευση που είχαν προηγηθεί έγιναν κτήμα των πολιτών - και 
να μελετηθεί η ευαισθητοποίηση και ο βαθμός ένταξης ενός Β.Ο.Β.72 στην τοπική 
κουλτούρα.  



Το “B.O.B.72” στην Ελλάδα 
Το Σακίδιο Εκτάκτων Αναγκών / Κυτίο Βασικών Προμηθειών 

στις Φυσικές και Ανθρωπογενείς Καταστροφές 

Δεκέμβριος 2021 Σελίδα 188 

5.3. Σακίδιο Εκτάκτων Αναγκών και Κυτίο Βασικών Προμηθειών στον κόσμο και στην 
Ελλάδα 
 Κάθε οργανωμένη πολιτεία ερευνά τις τρωτότητες και τους εν δυνάμει κινδύνους που 
υπάρχουν στη γεωγραφική περιοχή αρμοδιότητάς της και αναθέτει σε φορείς ή δομές 
πολιτικής προστασίας τον συνολικό σχεδιασμό και την τελική εκπόνηση των σχεδίων 
ετοιμότητας. Παράλληλα ιδιωτικοί φορείς, ανεξάρτητοι οργανισμοί, Μ.Κ.Ο. αλλά και απλοί 
ιδιώτες ή ομάδες ανθρώπων ασχολούνται αποσπασματικά ή και συνολικά με την ετοιμότητα 
και την προετοιμασία απέναντι σε καταστροφές. Οι περισσότεροι επικεντρώνονται σε 
πρακτικά ζητήματα και αρκετοί συμπεριλαμβάνουν στον βασικό σχεδιασμό τους ένα σακίδιο, 
ένα kit ή μια λίστα με βασικές προμήθειες. Παρακάτω θα δούμε κάποιες χαρακτηριστικές 
περιπτώσεις. 
 Στη Γερμανία το Β.Β.Κ., το Ομοσπονδιακό Γραφείο Πολιτικής Προστασίας και 
Βοήθειας σε Καταστροφές (Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe)173, 
αναφέρει ότι είναι σημαντική η ιδιωτική/ατομική ικανότητα του πληθυσμού να έχει 
ετοιμότητα σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και ανάλογες γνώσεις για να διαμορφώνει 
τελικά η κοινωνία τη σωστή συμπεριφορά σε περίπτωση κινδύνου. Μέσα από λίστες και 
οδηγίες κατευθύνει τους πολίτες στις ανάλογες ενέργειες και τονίζει ότι: «Μόλις προκύψει 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης, συνήθως είναι πολύ αργά για τη λήψη προληπτικών μέτρων. Εάν 
υπάρχει πυρκαγιά, πρέπει να αντιδράσετε αμέσως. Εάν εσείς και η οικογένειά σας πρέπει να 
εγκαταλείψετε την οικία ή να εκκενώσετε μια περιοχή, δεν υπάρχει χρόνος να αρχίσετε να 
συσκευάζετε τη στιγμή εκείνη τις αποσκευές σας.» Επισημαίνει δηλαδή, ότι βασική δράση 
προετοιμασίας είναι η πλήρωση μιας αποσκευής έκτακτης ανάγκης με τα ανάλογα υλικά για 
δύο μέρες, αποτρέπει τη συσκευασία σε ταξιδιωτική βαλίτσα και προτείνει ένα σακίδιο 
πλάτης, για να είναι και τα δύο χέρια ελεύθερα. Ενδιαφέρουσα είναι η πρόταση του Β.Β.Κ. 
για τοποθέτηση στο Σακίδιο Έκτακτης Ανάγκης μίας θήκης λαιμού ή κάψουλας S.O.S. για τα 
παιδιά, με όνομα, ημερομηνία γέννησης και διεύθυνση, διευκρινίζει μάλιστα ότι οι κάψουλες 
S.O.S. διατίθενται σε πολυκαταστήματα και φαρμακεία. Επίσης σε ανάλογα ψηφιακά 
φυλλάδια προτείνεται η προμήθεια τροφίμων και βασικών αγαθών (Κυτίο Βασικών 
Προμηθειών) για δέκα (10) μέρες, αλλά και συγκεκριμένη λίστα τροφών με υπολογισμένες 
τις θερμίδες (2.200 kcal). Εντύπωση τέλος προκαλεί και η πρόταση για χειροποίητη (D.I.Y. 
do-it-yourself) μάσκα προσώπου για προστασία από επικίνδυνες ραδιενεργές ή χημικές 
ουσίες. 
 

    
Εικόνες 5.41-44. Σακίδιο Εκτάκτων Αναγκών και ραδιόφωνο που τροφοδοτείται χειροκίνητα με μανιβέλα, όπως 
προτείνονται από το Β.Β.Κ. στον ιστότοπό της και σε ψηφιακά φυλλάδια. 
 
 Η Σουηδία διαθέτει ένα πολυεπίπεδο και σύνθετο σύστημα πολιτικής προστασίας.  Ο 
Σουηδικός Οργανισμός Πολιτικών Έκτακτης Ανάγκης (M.S.B.)174 είναι υπεύθυνος για να 
βοηθήσει την κοινωνία να προετοιμαστεί για μεγάλα ατυχήματα, κρίσεις και για συνέπειες 

 
173 ΒΒΚ https://www.bbk.bund.de/DE/Home/home_node.html (Μάρτιος 2021) 
174 MSB https://www.msb.se/en/about-msb/ (Μάρτιος 2021) 

https://www.bbk.bund.de/DE/Home/home_node.html
https://www.msb.se/en/about-msb/
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ενός πολέμου. Για αυτό, επιλέγονται αλληλοεπηρεαζόμενοι φορείς και εκπρόσωποι από όλη 
την κοινωνία και καλούνται συχνά σε ασκήσεις επί χάρτου, για την ανάπτυξη σεναρίων 
κινδύνου που τροφοδοτούν με πληροφορία τον M.S.B. Στο Σουηδικό μοντέλο ο M.S.B. 
υιοθετεί μια ολιστική προσέγγιση των κινδύνων, ενισχύει την κοινωνία, καθοδηγεί τους 
εμπλεκόμενους φορείς και δημοσιεύει συνολικές αξιολογήσεις της ικανότητας διαχείρισης 
έκτακτης ανάγκης της χώρας. Οι στόχοι, οι ευθύνες, οι απαιτήσεις αναφοράς και η διάθεση 
πόρων καθορίζονται και υλοποιούνται από την κεντρική κυβέρνηση. Οι οδηγίες του M.S.B. 
στο “If Crisis or War comes”175 περιλαμβάνουν και τις περιπτώσεις πολέμου ή 
τρομοκρατικής επίθεσης και επικεντρώνονται εκτός των άλλων στα βασικά αγαθά που πρέπει 
να υπάρχουν σε κάθε νοικοκυριό, τα οποία και χωρίζει σε κατηγορίες/είδη: i) Φαγητό, ii) 
Νερό, iii) Ζεστασιά, iv) Επικοινωνίες, v) Άλλα.  
 

 
Εικόνα 5.45. Η Σουηδική πρόταση για τα υλικά που μπορούν να συμπεριληφθούν σε ένα Κυτίο Βασικών 
Προμηθειών. 
 
 Μεταξύ άλλων απευθυνόμενο στους πολίτες αναφέρει για τις αντίστοιχες 
κατηγορίες/είδη: «i) Είναι σημαντικό να έχετε επιπλέον φαγητό στο σπίτι, φαγητό που να 
παρέχει επαρκείς θερμίδες. Χρησιμοποιήστε τρόφιμα που δεν αλλοιώνονται εύκολα, που 
μπορούν να προετοιμαστούν γρήγορα, απαιτούν λίγο νερό ή μπορούν να καταναλωθούν χωρίς 
προετοιμασία. ii) Το καθαρό πόσιμο νερό είναι ζωτικής σημασίας. Κάθε ενήλικος χρειάζεται 
τουλάχιστον τρία λίτρα ανά ημέρα. Εάν δεν είστε σίγουροι για την ποιότητα του νερού πρέπει να 
το βράσετε. Εάν το καζανάκι της τουαλέτα δεν έχει νερό, μπορείτε να τοποθετήσετε ισχυρές 
πλαστικές σακούλες στη λεκάνη. Το καλό πλύσιμο των χεριών και η υγιεινή είναι σημαντικά για 
την αποφυγή μόλυνσης. iii) Εάν δεν υπάρχει ηλεκτρική ενέργεια και είναι χειμώνας, το σπίτι 
σας θα κρυώσει γρήγορα. Μαζευτείτε όλοι σε ένα δωμάτιο, τοποθετήστε κουβέρτες στα 

 
175 If the Crisis or War Comes https://www.dinsakerhet.se/siteassets/dinsakerhet.se/broschyren-om-krisen-
eller-kriget-kommer/om-krisen-eller-kriget-kommer---engelska-2.pdf (Μάρτιος 2021) 

https://www.dinsakerhet.se/siteassets/dinsakerhet.se/broschyren-om-krisen-eller-kriget-kommer/om-krisen-eller-kriget-kommer---engelska-2.pdf
https://www.dinsakerhet.se/siteassets/dinsakerhet.se/broschyren-om-krisen-eller-kriget-kommer/om-krisen-eller-kriget-kommer---engelska-2.pdf
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παράθυρα, καλύμματα με χαλιά στο πάτωμα και δημιουργήστε ένα κρησφύγετο κάτω από ένα 
τραπέζι που θα διατηρείται ζεστό. Για να μην υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς σβήστε όλα τα κεριά 
και τις πηγές εναλλακτικής θέρμανσης πριν πάτε για ύπνο. Αερίζετε το δωμάτιο τακτικά για να 
ανανεωθεί το οξυγόνο. iv) Σε περίπτωση σοβαρού περιστατικού, πρέπει να είστε σε θέση να 
λαμβάνετε σημαντικές πληροφορίες από τις Αρχές, κυρίως από το ραδιόφωνο (Sveriges Radio 
σταθμός P4). Πρέπει επίσης να είστε σε θέση να παρακολουθείτε την εξέλιξη των γεγονότων, να 
παραμένετε σε επαφή με συγγενείς και φίλους και να έχετε πρόσβαση στις υπηρεσίες έκτακτης 
ανάγκης.» 
 Στην Ιαπωνία, μια χώρα με ποικιλόμορφους φυσικούς και τεχνολογικούς κινδύνους  
έχουν προταθεί176 τρία kit/σακίδια: ένα για το σπίτι, ένα για εξωτερικούς χώρους και ένα για 
το γραφείο. Δίνεται μάλιστα η επιλογή ο χρήστης να μπορεί να εκτυπώσει σε διαφορετικά 
χρώματα, τις αντίστοιχες λίστες εξωτερικά των υφασμάτινων τσαντών/σάκων του. Η 
κυβέρνηση ενθαρρύνει τους πολίτες σε αυτάρκεια επτά (7) ημερών177 το λιγότερο, ενώ 
διαχωρίζεται σαφώς η τσάντα έκτακτης ανάγκης από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης. Ο 
οργανισμός και η αντίστοιχη ιστοσελίδα178 που προωθεί τον τουρισμό στο εξωτερικό της 
χώρας, λόγω της δυσκολίας της γλώσσας, προτείνει την εκτύπωση συγκεκριμένων φράσεων  
(στα αγγλικά, ιαπωνικά και στο πως προφέρονται) για χρήση σε περίπτωση μιας 
καταστροφής, αναζήτηση ασφαλούς ζώνης, μετά την εκκένωση κ.λπ.. Αυτές τις 
καρτέλες/φράσεις μπορούν να έχουν στο δικό τους σακίδιο ή kit έκτακτης ανάγκης οι 
τουρίστες. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ιαπωνίας έχει σταχυολογήσει179 μερικές ιδέες για 
σακίδια εκτάκτων αναγκών και υλικά, όπως αντιπυρικό ανθεκτικό σακίδιο, μικρή σφυρίχτρα 
με διαπεραστικό ήχο για χρήση από άτομο εγκλωβισμένο σε ερείπια, συμπιεσμένα εσώρουχα 
για σακίδια με περιορισμένο χώρο, φακό με χειροκίνητη γεννήτρια, δοχείο που λειτουργεί ως 
οπτικός ημιαγωγός και διατηρεί το νερό του δικτύου ύδρευσης ασφαλές για κατανάλωση με 
μέγιστη διάρκεια έως και τρία (3) χρόνια (εμπορική ονομασία: Medetank). Οι πρωτότυπες 
αυτές, αλλά και άλλες ευφάνταστες ιδέες δείχνουν πόσο δημιουργικοί είναι λαοί που 
βρίσκονται ενώπιον πολλαπλών κινδύνων. Αξιοσημείωτο επίσης είναι ότι υπάρχει αλυσίδα 
πολυκαταστημάτων180 με ειδικό τμήμα ειδών έκτακτης ανάγκης που διαθέτει προς πώληση 
υλικά για ένα πληρωθεί ένα Β.Ο.Β.72 και ένα Κυτίο Βασικών Προμηθειών, ενώ 
εταιρείες181,182,183 όχι μόνο παρέχουν γενικές οδηγίες για περιπτώσεις καταστροφών αλλά 
καθοδηγούν αναλυτικά τους επισκέπτες των ιστοσελίδων τους στην πλήρωση ενός Σακιδίου 
Εκτάκτων Αναγκών, δείχνοντας την κουλτούρα ασφάλειας και ετοιμότητας που έχει 
αναπτυχθεί στη χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου. 
 
Emergency bag (非常持ち出し袋/ hijyo mochidashi bukuro) 
Emergency stockpile (備蓄品 / bichiku hin) 

 
176 Emergency Kit Lists https://www.nhk.or.jp/sonae/en/goods/index.html (Μάρτιος 2021) 
177 Preparing Your Emergency Bag in Japan, Robin Lewis Sep. 20, 2017 
https://medium.com/@robintlewis/preparing-your-emergency-bag-in-japan-88135b106288 (Μάρτιος 2021) 
178 Helpful Phrases https://www.jnto.go.jp/safety-tips/eng/cmcard/index.html (Μάρτιος 2021) 
179 Feel More Secure — Get That Survival Kit Ready, Just In Case 
https://web-japan.org/nipponia/nipponia33/en/feature/feature02.html (Μάρτιος 2021) 
180 Get it at Tokyu Hands! Japan's Top 10 Emergency Goods to Take Home 
https://livejapan.com/en/article-a0000602/ (Μάρτιος 2021) 
181 π.χ. PLAZA HOMES, LTD. Emergency Evacuation Backpack for Natural Disasters in Japan, Being prepared for 
emergency evacuation https://www.realestate-tokyo.com/living-in-tokyo/emergency-disaster/emergency-bag/ 
(Μάρτιος 2021) 
182 JAPANKURU https://www.japankuru.com/en/culture/e3020.html (Μάρτιος 2021) 
183 What to pack in your earthquake emergency bag? (infographic) 
 https://itsyourjapan.com/emergency-earthquake-bag/ (Μάρτιος 2021) 

https://www.nhk.or.jp/sonae/en/goods/index.html
https://medium.com/@robintlewis/preparing-your-emergency-bag-in-japan-88135b106288
https://www.jnto.go.jp/safety-tips/eng/cmcard/index.html
https://web-japan.org/nipponia/nipponia33/en/feature/feature02.html
https://livejapan.com/en/article-a0000602/
https://www.realestate-tokyo.com/living-in-tokyo/emergency-disaster/emergency-bag/
https://www.japankuru.com/en/culture/e3020.html
https://itsyourjapan.com/emergency-earthquake-bag/
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Εικόνες 5.46-48. Τρεις Λίστες για αντικείμενα για τρία διαφορετικά σακίδια (οικία, εξωτερικούς χώρους, εργασία).  
 

 
Εικόνα 5.49. Εξωτερικά κάθε υφασμάτινης τσάντας έχει τυπωθεί μία λίστα που περιγράφει παραστατικά το 
περιεχόμενό της. Οι διαφορετικοί χρωματισμοί μπορούν να αντιστοιχούν σε διαφορετικές χρήσεις της τσάντας 
(οικία, εξωτερικούς χώρους, εργασία) ή σε διαφορετικά μέλη του ίδιου νοικοκυριού. 
 

 
Εικόνες 5.50-52. Ένας τουρίστας που δεν γνωρίζει την τοπική γλώσσα μπορεί να έχει στο δικό του kit έκτακτης 
ανάγκης ή στο σακίδιό τους, κάρτες με συγκεκριμένες χρήσιμες φράσεις. Σε περίπτωση καταστροφής, θα μπορεί να 
ανταλλάξει πληροφορίες με τους ντόπιους. Μετά από μία καταστροφή δεν γνωρίζουμε αν θα υπάρχει ηλεκτρισμός, 
επικοινωνίες, πότε θα εξαντληθεί η μπαταρία του κινητού κ.λπ. Οι συγκεκριμένες κάρτες είναι μερικές από την 
Ιαπωνική πρόταση. 
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Εικόνες 5.53-56. Άκαυστο Σακίδιο Εκτάκτων Αναγκών με το περιεχόμενό του. Τ-shirt και εσώρουχο σε 
συμπιεσμένο πακέτο διαστάσεων 110 × 70 × 26 mm, για μικρά σακίδια εκτάκτων αναγκών. Φακός που δεν 
χρειάζεται μπαταρία και λειτουργεί χειροκίνητα με συμπίεση/απελευθέρωση της λαβής. Δοχείο για αποθήκευση 
νερού 20 λίτρων. Με την χρήση του φωτός, το φωτοκαταλυτικό υλικό σκοτώσει τα μικρόβια στο νερό. 

 

 
Εικόνα 5.57. Το Ιαπωνικό Σακίδιο Εκτάκτου Ανάγκης και το περιεχόμενό του. 
 



Το “B.O.B.72” στην Ελλάδα 
Το Σακίδιο Εκτάκτων Αναγκών / Κυτίο Βασικών Προμηθειών 

στις Φυσικές και Ανθρωπογενείς Καταστροφές 

Δεκέμβριος 2021 Σελίδα 193 

 Στον Καναδά184 η σχετική διαφημιστική εκστρατεία185 ζητά από τους πολίτες να 
γνωρίζουν τους κινδύνους στην κοινότητά τους, να κάνουν ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης και 
να αποκτήσουν ένα kit έκτακτης ανάγκης. Προτείνεται το κάθε πρόσωπο του νοικοκυριού να 
εξατομικεύσει το σακίδιό του, για να είναι ελαφρύτερο και ευκολότερα μεταφερόμενο από 
ένα ενιαίο οικογενειακό σακίδιο, αυτό να βρίσκεται σε ένα εύκολα προσβάσιμο μέρος στην 
οικία και να περιέχει τα απαραίτητα για 72 ώρες. Συστήνονται186 στους πολίτες 
συγκεκριμένες  πηγές και ηλεκτρονικά καταστήματα, από όπου μπορούν να προμηθευτούν 
εάν το επιθυμούν, έτοιμο το βασικό Σακίδιο Εκτάκτων Αναγκών ή το αντίστοιχο για το 
αυτοκίνητο. Επιπλέον, τους συμβουλεύει187 να διατηρούν πρόσθετα στο σακίδιό τους, 
επιπλέον κλειδιά αυτοκινήτου και σπιτιού, ένα αντίγραφο του σχεδίου έκτακτης ανάγκης και 
των στοιχείων επικοινωνίας τους, αλλά και χρήματα σε φυσική μορφή και μικρά νομίσματα, 
καθώς τα τραπεζικά μηχανήματα ανάληψης χρημάτων (Α.Τ.Μ.) και τα δίκτυά τους, ενδέχεται 
να μην λειτουργούν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή καταστροφής ενώ μπορεί να υπάρχει 
και δυσκολία στη χρήση χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών. Βασική είναι και η οδηγία που 
δίνεται για έλεγχο του σακιδίου δύο φορές τον χρόνο για επιβεβαίωση της χρηστικότητά του 
και της εκ νέου αποθεματοποίησης, εάν απαιτείται. Περιγράφονται επίσης αρκετά πρόσθετα 
αντικείμενα και υλικά για μια έκτακτη ανάγκη. Κάποια από αυτά που θα μπορούσαν να 
τοποθετηθούν και σε ένα Κυτίο Βασικών Προμηθειών είναι: βασικά εργαλεία (σφυρί, πένσα, 
γαλλικό κλειδί, κατσαβίδια, γάντια εργασίας, μάσκα σκόνης, μαχαίρι τσέπης), υφασμάτινη 
αυτοκόλλητη ταινία (Duct tape), για να κολληθούν αν χρειαστεί τα παράθυρα, οι πόρτες, ή οι 
αεραγωγοί, απλή οικιακή χλωρίνη ή δισκία καθαρισμού νερού και σακούλες σκουπιδιών. 
Τέλος ενδιαφέρουσα είναι και η πρόταση, οι πολίτες να κρατήσουν ένα ενσύρματο τηλέφωνο, 
καθώς τα περισσότερα ασύρματα τηλέφωνα δεν θα λειτουργούν κατά τη διάρκεια διακοπής 
ρεύματος, ενώ ανάλογες προτάσεις για σακίδια υπάρχουν και από επιμέρους διοικητικές 
ενότητες / επαρχίες188 του Καναδά. 
 

 
Εικόνες 5.58,59. Μία ποιοτική, προσεγμένη πρόταση ατομικού Σακιδίου Εκτάκτων Αναγκών από τον Καναδικό 
Ερυθρό Σταυρό. Συλλογή με Σακίδια Εκτάκτων Αναγκών και άλλα βασικά αγαθά για σχολική τάξη (έως 30 άτομα 
για 12 ώρες) από τον Καναδικό Ερυθρό Σταυρό. 

 
184 Public Safety Canada https://www.publicsafety.gc.ca/index-en.aspx (Μάρτιος 2021) 
185 Get Prepared https://www.getprepared.gc.ca/index-en.aspx (Μάρτιος 2021) 
186 Where to buy an emergency kit https://www.getprepared.gc.ca/cnt/kts/by-kt-en.aspx (Μάρτιος 2021) 
187 Step 3. Get an emergency kit https://www.getprepared.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/yprprdnssgd/index-
en.aspx#s3 (Μάρτιος 2021) 
188 British Columbia, Build a household emergency kit and grab-and-go bag  
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/safety/emergency-preparedness-response-recovery/preparedbc/build-
an-emergency-kit-and-grab-and-go-bag#grabandgo (Μάρτιος 2021) 

https://www.publicsafety.gc.ca/index-en.aspx
https://www.getprepared.gc.ca/index-en.aspx
https://www.getprepared.gc.ca/cnt/kts/by-kt-en.aspx
https://www.getprepared.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/yprprdnssgd/index-en.aspx#s3
https://www.getprepared.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/yprprdnssgd/index-en.aspx#s3
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/safety/emergency-preparedness-response-recovery/preparedbc/build-an-emergency-kit-and-grab-and-go-bag#grabandgo
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/safety/emergency-preparedness-response-recovery/preparedbc/build-an-emergency-kit-and-grab-and-go-bag#grabandgo


Το “B.O.B.72” στην Ελλάδα 
Το Σακίδιο Εκτάκτων Αναγκών / Κυτίο Βασικών Προμηθειών 

στις Φυσικές και Ανθρωπογενείς Καταστροφές 

Δεκέμβριος 2021 Σελίδα 194 

 

  
Εικόνες 5.60-63. Στον Καναδά σε ενημερωτικούς οδηγούς, σε βίντεο και σε ψηφιακά φυλλάδια παρέχονται  
πληροφορίες προς τους πολίτες για το Σακίδιο Εκτάκτων Αναγκών. 
 

Στην Αυστραλία με την χρηματοδότηση της κεντρικής κυβέρνησης, οι τοπικές 
κυβερνήσεις189,190,191 αλλά και ο Αυστραλιανός Ερυθρός Σταυρός192 μέσα από καμπάνιες 
προτρέπουν τους πολίτες να είναι έτοιμοι για καταστροφές και να έχουν το δικό τους ατομικό 

 
189 Government of South Australia, Emergency kit https://www.sa.gov.au/topics/emergencies-and-
safety/prepare-for-an-emergency/emergency-kit (Μάρτιος 2021) 
190 Queensland Government, Emergency kit: essential items, all times 
 https://www.qld.gov.au/emergency/dealing-disasters/prepare-for-disasters/emergency-kit (Μάρτιος 2021) 
191 Western Australian government, DFES Community Engagement, Emergency Kit. 
https://www.dfes.wa.gov.au/safetyinformation/flood/FloodManualsGuidesandBrochures/Natural-Disasters-
Fact%20Sheet-Emergency-Kit.pdf (Μάρτιος 2021) 
192Australian Red Cross, Get packing https://www.redcross.org.au/campaigns/prepare/packing (Μάρτιος 2021) 

https://www.sa.gov.au/topics/emergencies-and-safety/prepare-for-an-emergency/emergency-kit
https://www.sa.gov.au/topics/emergencies-and-safety/prepare-for-an-emergency/emergency-kit
https://www.qld.gov.au/emergency/dealing-disasters/prepare-for-disasters/emergency-kit
https://www.dfes.wa.gov.au/safetyinformation/flood/FloodManualsGuidesandBrochures/Natural-Disasters-Fact%20Sheet-Emergency-Kit.pdf
https://www.dfes.wa.gov.au/safetyinformation/flood/FloodManualsGuidesandBrochures/Natural-Disasters-Fact%20Sheet-Emergency-Kit.pdf
https://www.redcross.org.au/campaigns/prepare/packing
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ή οικογενειακό Σακίδιο Εκτάκτων Αναγκών. Εκτός από διαφημιστικό βίντεο193 και ψηφιακό 
φυλλάδιο194 μια τοπική κυβέρνηση σε ανάλογη εκστρατεία της (Get Ready Queensland)195 
προτείνει δύο επίπεδα εξοπλισμού και βοηθά τους πολίτες, με διαδραστικές απεικονίσεις των 
σχετικών αντικειμένων και αναδυόμενες πληροφορίες, να συμπληρώσουν το δικό τους 
σακίδιο. Ουσιώδης είναι η πρόταση του Αυστραλιανού Ερυθρού Σταυρού να αποθηκεύσει 
κάποιος σε ηλεκτρονικά μέσα (φωτογράφηση ή ψηφιοποίηση), εκτός των άλλων και όλους 
τους τίτλους ιδιοκτησίας, καθώς και το ιατρικό του ιστορικό. Σημαντική είναι επίσης η 
πρόταση για χρήση αδιάβροχων ή πυρίμαχων κυτίων καθώς και η ασφαλής φύλαξη, 
εφεδρικών αντίγραφων σημαντικών εγγράφων, σε εναλλακτικό μέρος του σπιτιού, 
αποθηκευμένων ίσως σε ένα κλειδωμένο συρτάρι στον χώρο εργασίας, σε σπίτι ατόμου 
εμπιστοσύνης ή συγγενή ή αποθηκευμένα στη Google Cloud Platform, αλλά και στη δωρεάν 
εφαρμογή196 για έξυπνες συσκευές. Αν και επισημαίνεται η διατάραξη της ομαλότητας 
(διακοπές ή περιορισμοί σε ηλεκτρισμό, παροχή υπηρεσιών, καταστήματα τροφίμων), μετά 
από μία καταστροφή, η αυστραλιανή πρόταση για την αποθήκευση στην οικία βασικών 
αγαθών, διαφοροποιείται από τις υπόλοιπες και προτείνεται η αποθήκευση στο οικιακό 
κυτίο197 προμηθειών για τρεις ημέρες. Με ελληνικό ενδιαφέρον198 είναι και το «Κουτί 
εκκένωσης»199 ή «Κουτί Έκτακτης Ανάγκης»200 με τις πληροφορίες να είναι στα ελληνικά, 
για την πολυπληθή κοινότητα των ομογενών της Αυστραλίας, ενώ παράλληλα με αυτόν τον 
τρόπο, καταδεικνύεται πώς ένα οργανωμένο κράτος αγκαλιάζει όλους τους πολίτες του. 
Επιπλέον αυτών και εταιρείες παροχής υπηρεσιών201, τοπικές κομητείες ή κοινότητες202 
παρουσιάζουν τη δική τους πρόταση για ένα Β.Ο.Β.72. 

Στη γειτονική της Αυστραλίας, Νέα Ζηλανδία, η Εθνική Υπηρεσία Διαχείρισης 
Έκτακτης Ανάγκης (The National Emergency Management Agency, N.E.M.A.)203 και το 
Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων (National Crisis Management Centre, N.C.M.C.)204 από 
τον αντίστοιχο ιστότοπο (GET READY)205 τόσο τώρα όσο και παλαιότερα206 παρείχαν και 

 
193 What to pack in an emergency kit | Get Ready Queensland  
https://www.youtube.com/watch?v=7_diceQvTqE (Μάρτιος 2021) 
194 3 STEPS TO GET READYhttps://www.getready.qld.gov.au/sites/default/files/2020-10/3-steps-to-get-ready-
emergency-plan-get-ready-qld.pdf (Μάρτιος 2021) 
195Queensland Government, Get Ready Queensland,  Step 2: Pack Your Emergency Kit 
https://www.getready.qld.gov.au/get-prepared/3-steps-get-ready/step-2-pack-your-emergency-kit (Μάρτιος 
2021) 
196 Get Prepared app https://www.redcross.org.au/get-help/emergencies/preparing-for-emergencies/get-
prepared-app (Μάρτιος 2021) 
197 MY HOUSEHOLD EMERGENCY KIT https://www.getready.qld.gov.au/sites/default/files/2020-
09/Emergency%20Household%20Kit.pdf (Μάρτιος 2021) 
198 Preparing your household for disasters (Greek) https://www.publications.qld.gov.au/dataset/preparing-
your-household-for-disasters-greek (Μάρτιος 2021) 
199 Evacuation plan (Greek)  
https://www.publications.qld.gov.au/dataset/8f998a9e-f313-47b3-87bf-b1f5bd39634d/resource/6b5fda3f-
eec8-4123-9768-bd9759c0e3d2/download/3797cs-fs-2-gr-prepare-evacuation-greek.pdf 
200 Emergency kit (Greek)  
https://www.publications.qld.gov.au/dataset/8f998a9e-f313-47b3-87bf-b1f5bd39634d/resource/cd7a522d-
1087-49b7-8c17-3bc4d537bf95/download/3797cs-fs-3-gr-prep-emergency-kit-greek.pdf 
201 The Outdoors in Queensland, Survival Kit https://outdoorsqueensland.com.au/ (Μάρτιος 2021) 
202 Douglas Shire Council, Prepare Your Emergency Kit https://douglas.qld.gov.au/community/disaster-and-
emergency-information/prepare-your-emergency-kit/ (Μάρτιος 2021) 
203 NEMA https://www.civildefence.govt.nz/ (Μάρτιος 2021) 
204 NCMC https://www.civildefence.govt.nz/about/national-crisis-management-centre/ (Μάρτιος 2021) 
205 GET READY https://getready.govt.nz/ (Μάρτιος 2021) 
206 Emergency Survival Items & Getaway Kit (Νοέμβριος 2015) 
https://web.archive.org/web/20151119192627/http://www.getthru.govt.nz/how-to-get-ready/emergency-
survival-items/#items (Μάρτιος 2021) 

https://www.youtube.com/watch?v=7_diceQvTqE
https://www.getready.qld.gov.au/sites/default/files/2020-10/3-steps-to-get-ready-emergency-plan-get-ready-qld.pdf
https://www.getready.qld.gov.au/sites/default/files/2020-10/3-steps-to-get-ready-emergency-plan-get-ready-qld.pdf
https://www.getready.qld.gov.au/get-prepared/3-steps-get-ready/step-2-pack-your-emergency-kit
https://www.redcross.org.au/get-help/emergencies/preparing-for-emergencies/get-prepared-app
https://www.redcross.org.au/get-help/emergencies/preparing-for-emergencies/get-prepared-app
https://www.getready.qld.gov.au/sites/default/files/2020-09/Emergency%20Household%20Kit.pdf
https://www.getready.qld.gov.au/sites/default/files/2020-09/Emergency%20Household%20Kit.pdf
https://www.publications.qld.gov.au/dataset/preparing-your-household-for-disasters-greek
https://www.publications.qld.gov.au/dataset/preparing-your-household-for-disasters-greek
https://www.publications.qld.gov.au/dataset/8f998a9e-f313-47b3-87bf-b1f5bd39634d/resource/6b5fda3f-eec8-4123-9768-bd9759c0e3d2/download/3797cs-fs-2-gr-prepare-evacuation-greek.pdf
https://www.publications.qld.gov.au/dataset/8f998a9e-f313-47b3-87bf-b1f5bd39634d/resource/6b5fda3f-eec8-4123-9768-bd9759c0e3d2/download/3797cs-fs-2-gr-prepare-evacuation-greek.pdf
https://www.publications.qld.gov.au/dataset/8f998a9e-f313-47b3-87bf-b1f5bd39634d/resource/cd7a522d-1087-49b7-8c17-3bc4d537bf95/download/3797cs-fs-3-gr-prep-emergency-kit-greek.pdf
https://www.publications.qld.gov.au/dataset/8f998a9e-f313-47b3-87bf-b1f5bd39634d/resource/cd7a522d-1087-49b7-8c17-3bc4d537bf95/download/3797cs-fs-3-gr-prep-emergency-kit-greek.pdf
https://outdoorsqueensland.com.au/
https://douglas.qld.gov.au/community/disaster-and-emergency-information/prepare-your-emergency-kit/
https://douglas.qld.gov.au/community/disaster-and-emergency-information/prepare-your-emergency-kit/
https://www.civildefence.govt.nz/
https://www.civildefence.govt.nz/about/national-crisis-management-centre/
https://getready.govt.nz/
https://web.archive.org/web/20151119192627/http:/www.getthru.govt.nz/how-to-get-ready/emergency-survival-items/#items
https://web.archive.org/web/20151119192627/http:/www.getthru.govt.nz/how-to-get-ready/emergency-survival-items/#items
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παρέχουν όλες τις πληροφορίες που αφορούν τα χρήσιμα υλικά επιβίωσης σε μια έκτακτη 
ανάγκη, το Σακίδιο Εκτάκτων Αναγκών κ.λπ. και στη γλώσσα των ιθαγενών Maori, 
δείχνοντας ότι η προετοιμασία και ο σχεδιασμός για μια φυσική ή ανθρωπογενή καταστροφή 
αφορά όλους. 

 

 
Εικόνες 5.64,65. Σύσταση για προετοιμασίες, με συγκεκριμένα αποθέματα και οικογενειακό κυτίο έκτακτης 
ανάγκης. Το δεύτερο είναι στα ελληνικά για την ελληνική κοινότητα. Αντίστοιχα υπάρχουν και σε άλλες γλώσσες. 
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Εικόνες 5.66,67. Πληροφορίες για το Κουτί Έκτακτης Ανάγκης - Εκκένωσης για τους Έλληνες της Αυστραλίας. 
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Εικόνες 5.68,69. Αποσπάσματα από ψηφιακά φυλλάδια και αυστραλιανές προτάσεις για το Σακίδιο Εκτάκτων 
Αναγκών. 
 

Ένας πολίτης των Η.Π.Α. μπορεί να βρει στις ιστοσελίδες της FEMA207 και 
Ready.gov208, χρήσιμες πληροφορίες για τα προτεινόμενα τρία βασικά Σακίδια Εκτάκτων 
Αναγκών (σπίτι/72ωρών, εργασία24/ωρών, αυτοκίνητο), για το κατοικίδιό του κ.λπ., ενώ 
στον Αμερικανικό Ερυθρό Σταυρό209 υπάρχουν δεκάδες προτάσεις για σακίδια και 
αντίστοιχα υλικά. Πολλά πανεπιστήμια210,211, μετεωρολογικά δίκτυα212, επαρχιακοί-δημοτικοί 
σύνδεσμοι και συνεργασίες δημοσίου-ιδιωτικού τομέα και υπηρεσιών κοινής ωφελείας, 

 
207 How to Build a Kit for Emergencies, June 12, 2020, FEMA-4541-DR-TN NR 018 https://www.fema.gov/press-
release/20210318/how-build-kit-emergencies (Μάρτιος 2021) 
208 Additional Items to Consider Adding to an Emergency Supply Kit, Recommended Items to Include ina Basic 
Emergency Supply Kit, https://www.ready.gov/sites/default/files/2021-02/ready_checklist.pdf (Μάρτιος 2021) 
https://www.ready.gov/sites/default/files/2020-03/ready_emergency-supply-kit-checklist.pdf (Μάρτιος 2021) 
Are You READY https://www.ready.gov/sites/default/files/2019-06/emergency_checklist_kids.pdf (Μάρτιος 
2021) Build a Kit https://www.ready.gov/kit (Μάρτιος 2021), https://www.ready.gov/kids/family-emergency-
planning/build-a-kit# (Μάρτιος 2021) 
209 Emergency Preparedness  
https://www.redcross.org/store/preparedness?utm_source=RCO&utm_medium=Referral&utm_term=Keep_y
our_supplies_in_an_easy_to_carry_emergency_preparedness_kit&utm_campaign=Survival_Kit_Supplies 
(Μάρτιος 2021) 
210 CALIFORNIA STATE UNIVERSITY SAN MARCOS CSUSM, Emergency Management, Build A Kit, 
https://www.csusm.edu/em/procedures/buildakit.html (Μάρτιος 2021) 
211 UW, University of Washington, Build a kit, Prepare yourself and your family 
https://www.washington.edu/uwem/preparedness/build-a-kit/ (Μάρτιος 2021) 
212 Weather Underground, Disaster Supply Kit https://www.wunderground.com/prepare/disaster-supply-kit 
(Μάρτιος 2021) 

https://www.fema.gov/press-release/20210318/how-build-kit-emergencies
https://www.fema.gov/press-release/20210318/how-build-kit-emergencies
https://www.ready.gov/sites/default/files/2021-02/ready_checklist.pdf
https://www.ready.gov/sites/default/files/2020-03/ready_emergency-supply-kit-checklist.pdf
https://www.ready.gov/sites/default/files/2019-06/emergency_checklist_kids.pdf
https://www.ready.gov/kit
https://www.ready.gov/kids/family-emergency-planning/build-a-kit
https://www.ready.gov/kids/family-emergency-planning/build-a-kit
https://www.redcross.org/store/preparedness?utm_source=RCO&utm_medium=Referral&utm_term=Keep_your_supplies_in_an_easy_to_carry_emergency_preparedness_kit&utm_campaign=Survival_Kit_Supplies
https://www.redcross.org/store/preparedness?utm_source=RCO&utm_medium=Referral&utm_term=Keep_your_supplies_in_an_easy_to_carry_emergency_preparedness_kit&utm_campaign=Survival_Kit_Supplies
https://www.csusm.edu/
https://www.csusm.edu/em/procedures/buildakit.html
https://www.washington.edu/uwem/preparedness/build-a-kit/
https://www.wunderground.com/prepare/disaster-supply-kit
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διαχείρισης έκτακτης ανάγκης213 κ.λπ., προτείνουν το δικό τους σακίδιο. Επιπλέον, δεν 
λείπουν και οι διαφορετικές προσεγγίσεις όπως είναι ένα παιχνίδι214 για το χτίσιμο ενός 
σακιδίου έκτακτης ανάγκης μέσα από διαφορετικά επίπεδα δυσκολίας και η δυνατότητα 
εκτύπωσης της τελικής λίστας ή και διασκεδαστικά/επιμορφωτικά ερωτηματολόγια (quiz)215.  

Εκτός όμως από τις παραπάνω και σε πολλές άλλες περιπτώσεις έχουν εφαρμοσθεί 
από οργανισμούς ή κρατικές οντότητες, σε κατοίκους περιοχών που εκτίθενται σε κινδύνους, 
πρακτικά μέτρα πρόληψης όπως είναι ένα Σακίδιο Εκτάκτων Αναγκών ή ένα Κυτίο Βασικών 
Προμηθειών.  

Στο Τατζικιστάν216 στο πλαίσιο ετοιμότητας, οι χωρικοί που ζουν σε περιοχές που 
έχουν παρατηρηθεί στο παρελθόν χιονοστιβάδες, κατολισθήσεις και λασπορροές, ενέταξαν 
στον γενικότερο σχεδιασμό τους μεταξύ άλλων και ένα Σακίδιο Εκτάκτων Αναγκών. Στο Ν. 
Σουδάν217 δόθηκαν περίπου 900 kit επιβίωσης, που ήταν μια καινοτόμος μέθοδος 
προσέγγισης εκτιθέμενων σε κινδύνους ατόμων με ζωτικής σημασίας προμήθειες, 
προωθώντας παράλληλα την ιδέα της αυτάρκειας. Τα kit περιελάμβαναν σετ ψαρέματος, 
σπόρους, ταμπλέτες καθαρισμού νερού, κουνουπιέρες, θρεπτικά μπισκότα υψηλής ενέργειας 
και μαγειρικά σκεύη σχεδιασμένα για οικογένειες πέντε μελών. Στο Ιράκ218, στο πλαίσιο 
ανθρωπιστικής βοήθειας δόθηκαν σε εκτοπισμένους κυτία για την κάλυψη των άμεσων 
βασικών αναγκών τους.  

Στις Φιλιππίνες219 μια χώρα που αντιμετωπίζει κάθε χρόνο πολλούς κινδύνους και 
μαστίζεται από τυφώνες, σεισμούς, και πλημμύρες, οι ευάλωτοι κάτοικοι στο Buenavista, 
Agusan del Norte, χρειαζόταν να εγκαταλείπουν συχνά τις οικίες τους λόγω πλημμυρών. 
Μετά από ενημέρωση και εκπαίδευση, τελικά απέκτησαν kit έκτακτης ανάγκης, ειδικά 
εργαλεία και εξοπλισμό για να μπορούν οι ίδιοι να ανταποκριθούν σε φυσικές καταστροφές 
και να εξοικονομηθούν πόροι από την κεντρική κυβέρνηση. Στην ίδια χώρα μάλιστα220, ο 
Ιούλιος αποτελεί τον μήνα Επίγνωσης των Εθνικών Καταστροφών (National Disaster 
Consciousness Month) και  οι κάτοικοι καλούνται να αναρωτηθούν αν είναι έτοιμοι για μια 
έκτακτη ανάγκη, χτίζοντας παράλληλα το δικό τους Β.ΟΒ.72. Τέλος, αξιοσημείωτη και 
σημαντική221 είναι και μια πρόταση κοινοτικής αποθήκευσης εξοπλισμού και προμηθειών σε 
στρατηγικά επιλεγμένες τοποθεσίες, προστατευμένες από καταστροφές. Με αυτόν τον τρόπο, 
οι κάτοικοι των περιοχών αυτών δεν θα χρειάζεται πλέον να περιμένουν την άμεση εξωτερική 
ή άλλη επείγουσα βοήθεια μετά από μια καταστροφή. 

 
213 TAKE WINTER BY STORM, EMERGENCY PREPAREDNESS KIT https://takewinterbystorm.org/wp-
content/uploads/2018/10/TWBS_English_PreparednessShoppingList_2018.pdf (Μάρτιος 2021) 
214 Build a kit: emergency preparedness game 
https://www.preventionweb.net/educational/view/61006 (Μάρτιος 2021) 
https://www.ready.gov/kids/games/data/bak-english/index.html (Μάρτιος 2021) 
https://www.ready.gov/kids/family-emergency-planning/build-a-kit# (Μάρτιος 2021) 
215 Survival Kit Supplies, What Do You Need In A Survival Kit?, TAKE QUIZ 
https://www.redcross.org/get-help/how-to-prepare-for-emergencies/survival-kit-supplies.html 
216 Meet the villagers in Tajikistan who are putting disaster risk knowledge into practice 06/02/2018 
 https://ec.europa.eu/echo/blog/meet-villagers-tajikistan-who-are-putting-disaster-risk-knowledge-
practice_en (Μάρτιος 2021) 
217 South Sudan: Emergency in southern Unity 30/09/2015 
 https://ec.europa.eu/echo/blog/south-sudan-emergency-southern-unity_fr (Μάρτιος 2021) 
218 Iraq: Delivering life-saving kits for displaced families 28/07/2015 
 https://ec.europa.eu/echo/blog/iraq-delivering-life-saving-kits-displaced-families_fr (Μάρτιος 2021) 
219 Philippines: Preparing communities for the next emergency, 28 Nov 2019 
https://www.preventionweb.net/news/view/69270 (Μάρτιος 2021) 
220 Here's how to build your own emergency kit, Rappler.com Jul 13, 2018  
https://www.rappler.com/brandrap/profiles-and-advocacies/items-emergency-kit (Μάρτιος 2021) 
221 Disability inclusive community based disaster risk management: a toolkit for practice in South Asia 
https://www.preventionweb.net/files/32279_32279sdpg01light.pdf 

https://takewinterbystorm.org/wp-content/uploads/2018/10/TWBS_English_PreparednessShoppingList_2018.pdf
https://takewinterbystorm.org/wp-content/uploads/2018/10/TWBS_English_PreparednessShoppingList_2018.pdf
https://www.preventionweb.net/educational/view/61006
https://www.ready.gov/kids/games/data/bak-english/index.html
https://www.ready.gov/kids/family-emergency-planning/build-a-kit
https://www.redcross.org/get-help/how-to-prepare-for-emergencies/survival-kit-supplies.html
https://ec.europa.eu/echo/blog/meet-villagers-tajikistan-who-are-putting-disaster-risk-knowledge-practice_en
https://ec.europa.eu/echo/blog/meet-villagers-tajikistan-who-are-putting-disaster-risk-knowledge-practice_en
https://ec.europa.eu/echo/blog/south-sudan-emergency-southern-unity_fr
https://ec.europa.eu/echo/blog/iraq-delivering-life-saving-kits-displaced-families_fr
https://www.preventionweb.net/news/view/69270
https://www.rappler.com/brandrap/profiles-and-advocacies/items-emergency-kit
https://www.preventionweb.net/files/32279_32279sdpg01light.pdf
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Εικόνες 5.70,71. Ενημερωτικά βίντεο της Πολιτικής Προστασίας Αττικής και της Γ.Γ.Π.Π. Εντάσσουν τις 
προμήθειες και το Σακίδιο Εκτάκτων Αναγκών στον οικογενειακό σχεδιασμό Έκτακτης Ανάγκης. 
 

Στην Ελλάδα δεν επιβάλλεται η κατοχή και συντήρηση κάποιου Σακιδίου Εκτάκτων 
Αναγκών ή Κυτίου Βασικών Προμηθειών. Όμως μέσα από δελτία τύπου222, διαφημιστικές 
καμπάνιες με ενημερωτικά βίντεο223 και φυλλάδια224 της Γ.Γ.Π.Π.225 και της Πολιτικής 
Προστασίας Αττικής226 και παλαιότερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης227 υπήρχε και 
υπάρχει η προτροπή228, στο πλαίσιο της ετοιμότητας και του σχεδιασμού κάθε νοικοκυριού, 

 
222 «Κάνε το δικό σου Σχέδιο» και προετοιμάσου για μια καταστροφήΑθήνα,24Απριλίου2018 
https://www.civilprotection.gr/sites/default/gscp_uploads/gscp_20180424.pdf (Μάρτιος 2021) 
223 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΑΚΙΔΙΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ για το αυτοκίνητο 
https://www.hellenicmediagroup.com/%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B7-
%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%B1-
%CF%83%CE%B1%CE%BA%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BF-
%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%83/ (Μάρτιος 2021) 
224 Κάνε το δικό σου σχέδιο ψηφιακό φυλλάδιο 
https://www.civilprotection.gr/sites/default/gscp_uploads/kane_sxedio.pdf (Μάρτιος 2021) 
225 Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας- Κάνε το δικό σου σχέδιο! 
https://www.youtube.com/watch?v=PJLH2XzgO_0 (Μάρτιος 2021) 
226 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ https://www.youtube.com/watch?v=-
Y1jXLfY2nY (Μάρτιος 2021) 
227 https://www.facebook.com/ppattikis/videos/677947949322510/ 
https://tr-tr.facebook.com/ppattikis/videos/%CF%83%CE%B1%CE%BA%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%BF-
%CE%AD%CE%BA%CF%84%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%82-
%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%B3%CE%BA%CE%B7%CF%82/434858533706599/  
228 «Κάνε το δικό σου Σχέδιο» και προετοιμάσου για μια καταστροφή 

https://www.civilprotection.gr/sites/default/gscp_uploads/gscp_20180424.pdf
https://www.hellenicmediagroup.com/%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B7-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%B1%CE%BA%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BF-%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%83/
https://www.hellenicmediagroup.com/%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B7-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%B1%CE%BA%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BF-%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%83/
https://www.hellenicmediagroup.com/%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B7-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%B1%CE%BA%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BF-%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%83/
https://www.hellenicmediagroup.com/%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B7-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%B1%CE%BA%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BF-%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%83/
https://www.civilprotection.gr/sites/default/gscp_uploads/kane_sxedio.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=PJLH2XzgO_0
https://www.youtube.com/watch?v=-Y1jXLfY2nY
https://www.youtube.com/watch?v=-Y1jXLfY2nY
https://www.facebook.com/ppattikis/videos/677947949322510/
https://tr-tr.facebook.com/ppattikis/videos/%CF%83%CE%B1%CE%BA%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%BF-%CE%AD%CE%BA%CF%84%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%B3%CE%BA%CE%B7%CF%82/434858533706599/
https://tr-tr.facebook.com/ppattikis/videos/%CF%83%CE%B1%CE%BA%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%BF-%CE%AD%CE%BA%CF%84%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%B3%CE%BA%CE%B7%CF%82/434858533706599/
https://tr-tr.facebook.com/ppattikis/videos/%CF%83%CE%B1%CE%BA%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%BF-%CE%AD%CE%BA%CF%84%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%B3%CE%BA%CE%B7%CF%82/434858533706599/
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για την πλήρωση ενός σακιδίου με τα κατάλληλα υλικά και τις βασικές προμήθειες. 
Παράλληλα δεκάδες προσωπικά βίντεο με το ίδιο θέμα μπορεί να βρει κάποιος με μια απλή 
αναζήτηση στο YouTube ενώ εθελοντικές ομάδες, φορείς κ.λπ. έχουν δημιουργήσει ανάλογες 
διαφημιστικές εκστρατείες ή ψηφιακές διαφημίσεις229. 

 
Εικόνες 5.72,73. Συγκεκριμένες οδηγίες και υλικά για προμήθειες και πλήρωση ενός Β.Ο.Β.72 από την Π.Π. και το 
Ι.Δ.Α.Φ.Κ. 
 

Μια από αυτές μάλιστα, έχει αναπτύξει ειδικό σύστημα (Σύστημα Πολιτικής 
Προστασίας Οικογενειών και Πολυμελών Ομάδων πληθυσμού, ΣΥ.Π.Π.Ο.)230 με Σακίδια 
Εκτάκτων Αναγκών, προτείνει να καθοριστεί ένα εθνικά πιστοποιημένο Σακίδιο Εκτάκτων 
Αναγκών και να ενταχθεί στον ευρύτερο σχεδιασμό από την Πολιτική Προστασία. Όπως 
ενδεικτικά αναφέρεται μεταξύ άλλων: «Το Σακίδιο Έκτακτης Ανάγκης 

 
https://www.civilprotection.gr/el/%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%A
C-%CE%B8%CE%AD%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/%C2%AB%CE%BA%CE%AC%CE%BD%CE%B5-
%CF%84%CE%BF-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CE%BF%CF%85-
%CF%83%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF%C2%BB-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-
%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B5%CF%84%CE%BF%CE%B9%CE%BC%CE%AC%CF%83%CE%BF%CF%85-
%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%BC%CE%B9%CE%B1-
%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AE (Μάρτιος 2021) 
229 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ Official 
https://www.facebook.com/photo?fbid=10214667202513103&set=g.196201663850128 (Μάρτιος 2021) 
230Ιωάννης Χ. Ευστρατιάδης, ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ & ΠΟΛΥΜΕΛΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ (ΣΥ.Π.Π.Ο) Έκδοση : Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών Νομού Σερρών ISBN  978- 618-84270-0-6 
 https://cippo.seanserron.gr/index.htm(Μάρτιος 2021) 

https://www.civilprotection.gr/el/%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%B8%CE%AD%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/%C2%AB%CE%BA%CE%AC%CE%BD%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF%C2%BB-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B5%CF%84%CE%BF%CE%B9%CE%BC%CE%AC%CF%83%CE%BF%CF%85-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AE
https://www.civilprotection.gr/el/%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%B8%CE%AD%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/%C2%AB%CE%BA%CE%AC%CE%BD%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF%C2%BB-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B5%CF%84%CE%BF%CE%B9%CE%BC%CE%AC%CF%83%CE%BF%CF%85-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AE
https://www.civilprotection.gr/el/%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%B8%CE%AD%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/%C2%AB%CE%BA%CE%AC%CE%BD%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF%C2%BB-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B5%CF%84%CE%BF%CE%B9%CE%BC%CE%AC%CF%83%CE%BF%CF%85-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AE
https://www.civilprotection.gr/el/%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%B8%CE%AD%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/%C2%AB%CE%BA%CE%AC%CE%BD%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF%C2%BB-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B5%CF%84%CE%BF%CE%B9%CE%BC%CE%AC%CF%83%CE%BF%CF%85-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AE
https://www.civilprotection.gr/el/%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%B8%CE%AD%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/%C2%AB%CE%BA%CE%AC%CE%BD%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF%C2%BB-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B5%CF%84%CE%BF%CE%B9%CE%BC%CE%AC%CF%83%CE%BF%CF%85-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AE
https://www.civilprotection.gr/el/%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%B8%CE%AD%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/%C2%AB%CE%BA%CE%AC%CE%BD%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF%C2%BB-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B5%CF%84%CE%BF%CE%B9%CE%BC%CE%AC%CF%83%CE%BF%CF%85-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AE
https://www.civilprotection.gr/el/%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%B8%CE%AD%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/%C2%AB%CE%BA%CE%AC%CE%BD%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF%C2%BB-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B5%CF%84%CE%BF%CE%B9%CE%BC%CE%AC%CF%83%CE%BF%CF%85-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AE
https://www.facebook.com/photo?fbid=10214667202513103&set=g.196201663850128
https://cippo.seanserron.gr/index.htm
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Α΄ (ΣΕΑ Α΄) προορίζεται για κάθε οικογένεια και για όλες τις περιπτώσεις άμεσης διαφυγής της  
από το σπίτι  (λχ σε περιπτώσεις σεισμών, πυρκαγιάς, πλημμύρας κλπ) και έχει στόχο την 
επιβίωση 24 ώρες τουλάχιστον με μικρή έως ανύπαρκτη συνδρομή Διασωστικής  Αρχής. 
Περιλαμβάνει τα απαραίτητα υλικά μέχρι και καταφύγιο έκτακτης ανάγκης. Έχει συνολικό 
βάρος 10 Kg περίπου, λόγω του αυξημένου αριθμού των ατόμων που καλύπτει. Αυξομειώνεται 
αναλόγως των μελών της οικογένειας. Τα Σακίδια  ΣΕΑ Β΄, ΣΕΑ Γ΄ συμπληρώνουν τον ΣΕΑ Α΄ 
και προορίζονται για δυσπρόσιτες περιοχές, όπου η βοήθεια από τις διασωστικές Αρχές υπάρχει 
περίπτωση να μην φθάσει σύντομα. Προορίζονται για διαβίωση τουλάχιστον 3 ημερών με μικρή 
συνδρομή Διασωστικής Αρχής σε νερό, τρόφιμα και ιατρό. Μετά τα τρία πρώτα ΣΕΑ, 
παρουσιάζονται και άλλοι τύπου ΣΕΑ ειδικών  ρόλων ανάλογα με την περίπτωση που κάθε 
φορά απαιτείται: Σακίδιο Ανηλίκων (ΣΕΑ Π΄), Πυρασφαλείας (ΣΑΠ΄), Οχήματος (ΣΥΕΑ 
Ο΄) καθώς  και Κασετίνα Εκτάκτου Ανάγκης (ΚΕΑ) σε μεγέθους λίγο μεγαλυτέρου από παλάμη, 
που μπορεί να μεταφέρεται εύκολα σε οποιαδήποτε τσάντα ή σακίδιο.» Προχωρώντας μάλιστα 
περαιτέρω προτείνει συγκεκριμένες, διαφορετικού χρώματος εξωτερικές ετικέτες, για κάθε 
σακίδιο, για τα επιμέρους εσωτερικά τμήματα ή μικρότερα σακίδια αλλά και αναλυτική λίστα 
με υλικά και ενδεικτικό κόστος. Εντύπωση προκαλεί ότι στα αντικείμενα συμπεριλαμβάνει: 
στρώμα θαλάσσης (χρήση σε περίπτωση πλημμυρών ή σαν υπόστρωμα για ύπνο), υλικά 
σήμανσης, επισκευαστικό σετ με υλικά σιδηροπωλείου και γενικότερα καθημερινά 
αντικείμενα που ίσως δεν είναι ευρέως γνωστή η χρήση τους σε δύσκολες καταστάσεις.  

   
Εικόνες 5.74-77. Σακίδιο Έκτακτης Ανάγκης Α΄ (Σ.Ε.Α. Α΄) Άμεσης Διαφυγής 24 ωρών, Συλλογή Υλικών 
Εκτάκτου Ανάγκης Οχήματος (Σ.Υ.Ε.Α. Ο΄), Κασετίνα Εκτάκτου Ανάγκης (Κ.Ε.Α.) άμεσης φορητότητας, Σακίδιο 
Πυρασφάλειας Στελεχών Διοίκηση (ΣΑ.Π), όπως προτείνονται από το ΣΥ.Π.Π.Ο. 

 
Επίσης, η Πυροσβεστική Ακαδημία231 παρέχει ειδικές συμβουλές για πολίτες και 

προτείνει να φτιάξει κάποιος μια οικογενειακή συλλογή232 με προμήθειες σε περίπτωση 
καταστροφής και παράλληλα να διατηρεί ακόμη μία μικρότερη στον χώρο αποσκευών του 
οχήματός του. Προτρέπει μάλιστα στους πολίτες οι προμήθειες να τοποθετηθούν και να 
διατηρούνται «…σε πλαστικά δοχεία, μικρές βαλίτσες, κάδους απορριμμάτων, σακίδια πλάτης 
ή σε συναφή σκεύη.». Περιγράφονται αναλυτικά οι ελάχιστες αναγκαίες προμήθειες233 και 

 
231 Πυροσβεστική Ακαδημία (Επίσημη ιστοσελίδα) https://academy.fireservice.gr/index.php (Μάρτιος 2021) 
232 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 
https://academy.fireservice.gr/product/47/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%95%CE%A4%CE%9F%CE%99%CE%9
C%CE%91%CE%A3%CE%99%CE%91-%CE%93%CE%99%CE%91-
%CE%91%CE%9D%CE%A4%CE%99%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%A9%CE%A0%CE%99%CE%A3%CE%97-
%CE%95%CE%9A%CE%A4%CE%91%CE%9A%CE%A4%CE%A9%CE%9D-
%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%93%CE%9A%CE%A9%CE%9D.html (Μάρτιος 2021) 
233 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 
https://academy.fireservice.gr/product/48/%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%9
F%CE%A3-%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%93%CE%9A%CE%91%CE%99%CE%A9%CE%9D-
%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%9C%CE%97%CE%98%CE%95%CE%99%CE%A9%CE%9D-%CE%A3%CE%95-
%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%A0%CE%A4%CE%A9%CE%A3%CE%97-

https://academy.fireservice.gr/index.php
https://academy.fireservice.gr/product/47/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%95%CE%A4%CE%9F%CE%99%CE%9C%CE%91%CE%A3%CE%99%CE%91-%CE%93%CE%99%CE%91-%CE%91%CE%9D%CE%A4%CE%99%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%A9%CE%A0%CE%99%CE%A3%CE%97-%CE%95%CE%9A%CE%A4%CE%91%CE%9A%CE%A4%CE%A9%CE%9D-%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%93%CE%9A%CE%A9%CE%9D.html
https://academy.fireservice.gr/product/47/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%95%CE%A4%CE%9F%CE%99%CE%9C%CE%91%CE%A3%CE%99%CE%91-%CE%93%CE%99%CE%91-%CE%91%CE%9D%CE%A4%CE%99%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%A9%CE%A0%CE%99%CE%A3%CE%97-%CE%95%CE%9A%CE%A4%CE%91%CE%9A%CE%A4%CE%A9%CE%9D-%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%93%CE%9A%CE%A9%CE%9D.html
https://academy.fireservice.gr/product/47/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%95%CE%A4%CE%9F%CE%99%CE%9C%CE%91%CE%A3%CE%99%CE%91-%CE%93%CE%99%CE%91-%CE%91%CE%9D%CE%A4%CE%99%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%A9%CE%A0%CE%99%CE%A3%CE%97-%CE%95%CE%9A%CE%A4%CE%91%CE%9A%CE%A4%CE%A9%CE%9D-%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%93%CE%9A%CE%A9%CE%9D.html
https://academy.fireservice.gr/product/47/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%95%CE%A4%CE%9F%CE%99%CE%9C%CE%91%CE%A3%CE%99%CE%91-%CE%93%CE%99%CE%91-%CE%91%CE%9D%CE%A4%CE%99%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%A9%CE%A0%CE%99%CE%A3%CE%97-%CE%95%CE%9A%CE%A4%CE%91%CE%9A%CE%A4%CE%A9%CE%9D-%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%93%CE%9A%CE%A9%CE%9D.html
https://academy.fireservice.gr/product/47/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%95%CE%A4%CE%9F%CE%99%CE%9C%CE%91%CE%A3%CE%99%CE%91-%CE%93%CE%99%CE%91-%CE%91%CE%9D%CE%A4%CE%99%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%A9%CE%A0%CE%99%CE%A3%CE%97-%CE%95%CE%9A%CE%A4%CE%91%CE%9A%CE%A4%CE%A9%CE%9D-%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%93%CE%9A%CE%A9%CE%9D.html
https://academy.fireservice.gr/product/48/%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%9F%CE%A3-%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%93%CE%9A%CE%91%CE%99%CE%A9%CE%9D-%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%9C%CE%97%CE%98%CE%95%CE%99%CE%A9%CE%9D-%CE%A3%CE%95-%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%A0%CE%A4%CE%A9%CE%A3%CE%97-%CE%95%CE%9A%CE%A4%CE%91%CE%9A%CE%A4%CE%97%CE%A3-%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%93%CE%9A%CE%97%CE%A3.html
https://academy.fireservice.gr/product/48/%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%9F%CE%A3-%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%93%CE%9A%CE%91%CE%99%CE%A9%CE%9D-%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%9C%CE%97%CE%98%CE%95%CE%99%CE%A9%CE%9D-%CE%A3%CE%95-%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%A0%CE%A4%CE%A9%CE%A3%CE%97-%CE%95%CE%9A%CE%A4%CE%91%CE%9A%CE%A4%CE%97%CE%A3-%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%93%CE%9A%CE%97%CE%A3.html
https://academy.fireservice.gr/product/48/%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%9F%CE%A3-%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%93%CE%9A%CE%91%CE%99%CE%A9%CE%9D-%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%9C%CE%97%CE%98%CE%95%CE%99%CE%A9%CE%9D-%CE%A3%CE%95-%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%A0%CE%A4%CE%A9%CE%A3%CE%97-%CE%95%CE%9A%CE%A4%CE%91%CE%9A%CE%A4%CE%97%CE%A3-%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%93%CE%9A%CE%97%CE%A3.html
https://academy.fireservice.gr/product/48/%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%9F%CE%A3-%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%93%CE%9A%CE%91%CE%99%CE%A9%CE%9D-%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%9C%CE%97%CE%98%CE%95%CE%99%CE%A9%CE%9D-%CE%A3%CE%95-%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%A0%CE%A4%CE%A9%CE%A3%CE%97-%CE%95%CE%9A%CE%A4%CE%91%CE%9A%CE%A4%CE%97%CE%A3-%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%93%CE%9A%CE%97%CE%A3.html
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επισημαίνεται ότι θα πρέπει να αντικαθίσταται κάθε εξάμηνο η τροφή, οι μπαταρίες και ο 
ρουχισμός, αλλά και να γίνεται επανέλεγχος των προμηθειών σε σχέση με τις οικογενειακές 
ανάγκες. Κάποια υλικά - μερικά από αυτά καθημερινά - που αναφέρονται στη σχετική λίστα 
είναι: σπίρτα σε υδατοστεγή συσκευασία, φωτοβολίδα, γαλλικό κλειδί ή πένσα, προμήθειες 
οδοντιατρικών αναγκών, χλωρίνη οικιακής χρήσης, αλουμινόχαρτο. 
 

 

 

 
Εικόνες 5.78-85. Ετικέτες για τα διαφορετικά είδη Σακιδίων Εκτάκτων Αναγκών και για την εσωτερική τους 
διαρρύθμιση. Τα διαφορετικά χρώματα αντιστοιχούν σε διαφορετικές χρήσεις/είδη, όπως προτείνονται από το 
ΣΥ.Π.Π.Ο. 
 

Αξίζει να σημειωθεί, επίσης ότι έχουν γίνει και συγκεκριμένες προσπάθειες και 
έρευνα για ένταξη του Σακιδίου Εκτάκτων Αναγκών στα ελληνικά σχολεία, όπως είναι «Η 
Δημιουργία φυσικής διεπαφής για την εκπαίδευση των παιδιών στην αντιμετώπιση 
καταστροφών, με τη χρήση του Scratch και του Makey-Makey: Η βαλίτσα έκτακτης 
ανάγκης»234. Μια προσπάθεια η οποία «…μαθαίνει σε μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου, ως 
προληπτική πράξη πριν από κάθε καταστροφή, την χρήση της βαλίτσας έκτακτης ανάγκης και τα 
υλικά εφόδια που μπορούν να τοποθετηθούν μέσα σε αυτή.».  Είναι σημαντικό να ενταχθεί ένα 

 
%CE%95%CE%9A%CE%A4%CE%91%CE%9A%CE%A4%CE%97%CE%A3-
%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%93%CE%9A%CE%97%CE%A3.html (Μάρτιος 2021) 
234 Παναγιωτοπούλου Κωνσταντίνα, Καζανίδης Ιωάννης, Τσινάκος Αύγουστος, Η Δημιουργία φυσικής 
διεπαφής για την εκπαίδευση των παιδιών στην αντιμετώπιση καταστροφών, με τη χρήση του Scratch και του 
Makey-Makey: Η βαλίτσα έκτακτης ανάγκης, Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία, 5ο  
Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο. 

https://academy.fireservice.gr/product/48/%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%9F%CE%A3-%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%93%CE%9A%CE%91%CE%99%CE%A9%CE%9D-%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%9C%CE%97%CE%98%CE%95%CE%99%CE%A9%CE%9D-%CE%A3%CE%95-%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%A0%CE%A4%CE%A9%CE%A3%CE%97-%CE%95%CE%9A%CE%A4%CE%91%CE%9A%CE%A4%CE%97%CE%A3-%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%93%CE%9A%CE%97%CE%A3.html
https://academy.fireservice.gr/product/48/%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%9F%CE%A3-%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%93%CE%9A%CE%91%CE%99%CE%A9%CE%9D-%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%9C%CE%97%CE%98%CE%95%CE%99%CE%A9%CE%9D-%CE%A3%CE%95-%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%A0%CE%A4%CE%A9%CE%A3%CE%97-%CE%95%CE%9A%CE%A4%CE%91%CE%9A%CE%A4%CE%97%CE%A3-%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%93%CE%9A%CE%97%CE%A3.html
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τέτοιο εργαλείο μάθησης, ένα παιχνίδι φυσικής διεπαφής μέσω του υπολογιστή, σε όλα τα 
σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. «Το παιχνίδι με τη βαλίτσα έκτακτης 
ανάγκης αξιολογήθηκε από μαθητές γυμνασίου μέσω πιλοτικής συνεδρίας και φάνηκε ότι είναι 
αρκετά διασκεδαστικό και παράλληλα διδακτικό. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το παιχνίδι 
πέτυχε τον στόχο του, προκάλεσε το ενδιαφέρον, ευαισθητοποίησε, ενημέρωσε και ενεργοποίησε 
τους μαθητές.» 

 

  
Εικόνες 5.86,87. Όπως αναφέρεται στη σχετική δράση, (Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας INTERREG V-A 
«Ελλάδα - Κύπρος 2014-2020») ένα έντυπο, σε μορφή κάρτας που εύκολα αποθηκεύεται, είναι διαθέσιμο για τους 
μαθητές και τις οικογένειές τους με στόχο την κινητοποίηση και κυρίως τη συνειδητοποίηση του τι πρέπει να 
κάνουμε ή και τι να προβλέψουμε,  ώστε να μην είμαστε εντελώς απροετοίμαστοι την ώρα του κινδύνου. 
 



Το “B.O.B.72” στην Ελλάδα 
Το Σακίδιο Εκτάκτων Αναγκών / Κυτίο Βασικών Προμηθειών 

στις Φυσικές και Ανθρωπογενείς Καταστροφές 

Δεκέμβριος 2021 Σελίδα 205 

Εκτός όμως από τα παραπάνω μέσα και από άλλες δράσεις έγινε και γίνεται 
προσπάθεια για απόκτηση κουλτούρας ετοιμότητας με έμφαση στο Σακίδιο Εκτάκτων 
Αναγκών. Για παράδειγμα235, στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ή διακρατικών 
συνεργασιών υπάρχει η «Διαδικτυακή Υπηρεσία Περιβαλλοντικών Κινδύνων – Πλημμύρες», 
με ακρωνύμιο ERMIS – F του Προγράμματος  Διακρατικής Συνεργασίας INTERREG V-A 
«Ελλάδα- Κύπρος 2014-2020». Ο Άξονας «Βελτίωση της από κοινού διαχείρισης κινδύνων 
από φυσικές, τεχνολογικές και ανθρωπιστικές καταστροφές» που συγχρηματοδοτείται από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικού Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου και 
εστιάζει στις πλημμύρες. Εκεί δίνεται σημαντικό βάρος στην εκπαίδευση και στην 
ενημέρωση/ετοιμότητα του κοινού σε πλημμυρικά γεγονότα με στόχο τη μείωση των 
δυσμενών επιπτώσεων από αυτά. Με γνώμονα αυτά έχουν εκδοθεί πρωτότυπα πληροφοριακά 
φυλλάδια με ένα από αυτά να έχει μέγεθος κάρτας και να είναι τύπου φυσαρμόνικας 
(φυσούνα) με χρήσιμα και ενημερωτικά στοιχεία, εκτός των άλλων και για το Σακίδιο 
Εκτάκτων Αναγκών236. Σε αυτό αναγράφονται πληροφορίες για το πού μπορούμε να πάμε με 
ασφάλεια σε περίπτωση πλημμυρικού φαινομένου, τι πρέπει να αποφύγουμε, αλλά και τι 
πρέπει να περιλαμβάνει το Σακίδιο Έκτακτης Ανάγκης και τελικά πώς μπορούμε να 
σχεδιάσουμε και υλοποιήσουμε ένα  Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης σε ατομικό, οικογενειακό 
αλλά και σε επίπεδο γειτονιάς. Ανάλογη προσπάθεια237 που είχε εντάξει το Β.Ο.Β.72 και 
άλλες προμήθειες στον οικογενειακό σχεδιασμό, είχε γίνει και στο παρελθόν. 

 

 
Εικόνες 5.88,89. Ένα εργαλείο για συζήτηση στη σχολική τάξη αλλά και στο σπίτι. Ένα εύχρηστο στοιχείο για τη 
μαθητική τσάντα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ERMIS-F για να το εκτυπώσει κάποιος και να το 
χρησιμοποιήσει. 

 
235 Έργα που υλοποίησε/υλοποιεί η Δ/νση Υδάτων Β. Αιγαίου http://www.apdaigaiou.gov.gr/?p=17204 
(Μάρτιος 2021) 
236Γνωρίζετε τι πρέπει να περιέχει το Σακίδιο Έκτακτης Ανάγκης; 
 https://ermis-f.eu/charta-tis-oikogeneias-enimerotiko-entypo-kai-plano-drasis-se-periptosi-pithanou-
plimmyrikou-kindynou/ (Νοέμβριος 2020) 
237 Εργαλεία στήριξης της τοπικής κοινωνίας στο πλαίσιο της λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Μέσων 
Ενημέρωσης για τις φυσικές καταστροφές Διεθνές συμπόσιο για την αποτελεσματική προστασία από τις 
φυσικές καταστροφές. Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, Θεσσαλονίκη 27 
Δεκεμβρίου 2008, Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας C.I.P. INTERREG III B ARCHIMED 2000 –2006 
Έργο Media Terra. 

http://www.apdaigaiou.gov.gr/?p=17204
https://ermis-f.eu/charta-tis-oikogeneias-enimerotiko-entypo-kai-plano-drasis-se-periptosi-pithanou-plimmyrikou-kindynou/
https://ermis-f.eu/charta-tis-oikogeneias-enimerotiko-entypo-kai-plano-drasis-se-periptosi-pithanou-plimmyrikou-kindynou/
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 Παράλληλα με αυτά υπάρχουν και εταιρείες238 που ασχολούνται αποκλειστικά με 
θέματα ετοιμότητας και προτείνουν ανάλογα σακίδια και υλικά, αλλά και ομάδες ή σύλλογοι 
που είναι ευαισθητοποιημένοι λόγω της φύσης του αντικειμένου ενασχόλησής τους. Στην 
Ελλάδα, πεζοπορικοί, ορειβατικοί ή αναρριχητικοί σύλλογοι, λέσχες εφέδρων, προσκοπικές 
ενώσεις, εθελοντικές οργανώσεις, διασωστικές ομάδες, αλλά και επαγγελματικοί κλάδοι 
(Στρατιωτικοί, Πυροσβέστες, Ε.Κ.Α.Β. κ.λπ.) κατανοούν καλύτερα τις έννοιες της 
προετοιμασίας και ετοιμότητας και συνήθως έχουν το υπόβαθρο για να κτίσουν  ένα σακίδιο 
ή κάποιοι από αυτούς έχουν ήδη ένα Σακίδιο Εκτάκτων Αναγκών. Ξεχωριστή περίπτωση239 
αποτελούν μεμονωμένα άτομα, οικογένειες ή και ομάδες φυσικές ή δικτυακές (κυρίως στις 
Η.Π.Α.), που ασχολούνται πιο συστηματικά με θέματα ετοιμότητας και προετοιμασίας με 
κάποιους από αυτούς να εξετάζουν ακραία σενάρια καταστροφών και να ενσωματώνουν τις 
αντίστοιχες δράσεις. Οι Preppers «Προπαρασκευαστές;» και οι Survivalists «Επιβιωτές;»240 
αν και έχουν παρόμοιες φιλοσοφίες και προσέγγιση σε θέματα προετοιμασίας/ετοιμότητας 
και πολλές φορές οι όροι χρησιμοποιούνται εναλλακτικά, τους διακρίνουν σημαντικές 
διαφορές.  Οι Preppers κατευθύνονται συνήθως στην αποθήκευση προμηθειών, (τρόφιμα και 
άλλα είδη) που θα τους βοηθήσουν να παραμείνουν ασφαλείς στην οικία τους ή στο 
προεπιλεγμένο καταφύγιό τους, κατά τη διάρκεια και μετά από την εκδήλωση μιας 
καταστροφής. Γενικά, δεν προετοιμάζονται για μια ολική ή πλήρη κατάρρευση και τείνουν να 
δημιουργούν ομάδες. Προτιμούν οι δεξιότητες που αναπτύσσουν να είναι απαραίτητες σε 
δυσμενείς καταστάσεις, αλλά ταυτόχρονα να είναι ωφέλιμες και στην καθημερινότητα τους 
(π.χ. Α΄ βοήθειες), δηλαδή ως προέκταση των καθημερινών μέτρων προστασίας. 
 Οι Survivalists τείνουν να ανακτήσουν τα απαραίτητα για την επιβίωσή τους, μετά 
από μια καταστροφή, από την φύση. Μαθαίνουν την περιοχή που ζουν για να εξασφαλίσουν 
πόρους από αυτή (καλλιέργεια, κυνήγι κ.λπ.) και δεν κρατούν σημαντικά αποθέματα. 
Παράλληλα θα κάνουν ότι είναι απαραίτητο για να ζήσουν μετά από μια καταστροφή χωρίς 
να βασίζονται σε ανέσεις ούτε θα επιδιώξουν την πολιτισμένη ζωή. Προτιμούν την 
απομόνωση και βασίζονται σε υλικά, αλλά  κυρίως στην απόκτηση δεξιοτήτων και γνώσεων 
για απαγκίστρωση από τον σύγχρονο εύθραυστο τρόπο ζωής, σε μια περίπτωση συστημικής 
κατάρρευσης της κοινωνίας. Συχνά, η θεώρησή τους είναι συνυφασμένη με την επιβίωση 
στην άγρια φύση υπό αντίξοες συνθήκες. 
  Ουσιαστικά όμως η επιδίωξη και των δύο παραμένει η ίδια, να είναι έτοιμοι και 
αυτόνομοι με το σακίδιό τους, απέναντι σε μια καταστροφή και όσο μπορούν πιο ανεξάρτητοι 
από εξωτερική βοήθεια. Σχεδιάζουν, εκπαιδεύονται και επενδύουν χρόνο και πόρους για να 
προετοιμαστούν για επικείμενες καταστροφές ακόμη και για στατιστικά απίθανους 
κινδύνους. Η εμμονική ενασχόληση κάποιων από αυτούς με θέματα προστασίας, 
αυτοάμυνας, ετοιμότητας, συντηρεί στερεότυπα και τους καθιστά εκκεντρικούς η 
ιδιόρρυθμους. Οι προετοιμασίες απέναντι σε κοινωνικές ή πολιτικές αναταραχές, η 
επιχειρούμενη αυτονομία σε θέματα ατομικής προφύλαξης και οι εναλλακτικές αναζητήσεις 
σε θέματα αυτάρκειας/αυτοβοήθειας, εκτός των «προβλεπόμενων ορίων» όπως αυτές τίθενται 
από τις κρατικές ή άλλες Αρχές, έχουν ως αποτέλεσμα κάποιες φορές να στοχοποιούνται241. 

 
238 EVAQ8 UK's emergency kits & safety supplies, Survival Kit List, https://evaq8.co.uk/Survival-Kit-List.html 
(Μάρτιος 2021) EVAQ8 UK's emergency kits & safety supplies Emergency Grab Bag What & Why 
https://evaq8.co.uk/Emergency-Grab-Bag-What-Why.html (Μάρτιος 2021) 
239 Με στοιχεία από :  http://greekpreparedness.blogspot.com/ (Νοέμβριος 2016) 
https://www.foodstoragemoms.com/difference-between-a-prepper-and-a-survivalist/ (Μάρτιος 2021) 
https://www.traumasurvivalkits.com/blogs/news/survivalist-vs-prepper-whats-the-difference (Μάρτιος 2021) 
https://en.wikipedia.org/wiki/Survivalism (Μάρτιος 2021) 
240 Επιβιωτές: μάλλον αδόκιμος όρος που περιλαμβάνει τους «Επιβιούντες» = ζω μαζί με το φαινόμενο όσο 
διαρκεί και επιβιώνω και τους «Επιβιώσαντες» = καταφέρνω να επιβιώσω αφού τελειώσει το φαινόμενο. 
241 Ratgeber für Notfallvorsorge und richtiges Handeln in Notsituationen (Μάρτιος 2021) 
https://www.bbk.bund.de/DE/Ratgeber/Ratgeber_node.html (Μάρτιος 2021) 

https://evaq8.co.uk/Survival-Kit-List.html
https://evaq8.co.uk/Emergency-Grab-Bag-What-Why.html
http://greekpreparedness.blogspot.com/
https://www.foodstoragemoms.com/difference-between-a-prepper-and-a-survivalist/
https://www.traumasurvivalkits.com/blogs/news/survivalist-vs-prepper-whats-the-difference
https://en.wikipedia.org/wiki/Survivalism
https://www.bbk.bund.de/DE/Ratgeber/Ratgeber_node.html
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“One never knows when the blow may fall (Ποτέ δεν ξέρεις πότε θα έρθει το χτύπημα)” 
Graham Green 1904-1991, The Third Man (1949) 
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6.1 Έρευνα 
6.1.1 Μεθοδολογία, Ερωτηματολόγιο, Δειγματοληψία, Συλλογή Δεδομένων. 

Οι έρευνες242 πραγματοποιούνται προκειμένου να διερευνηθούν με συστηματικό 
τρόπο διάφορα επιστημονικά θέματα και φαινόμενα και βασίζονται σε συγκεκριμένες 
διαμορφωμένες αρχές (Παππάς, 2002). Οι ερευνητικές μέθοδοι διακρίνονται σε ποιοτικές και 
ποσοτικές. Συγκεκριμένα, οι ποσοτικές αναλύουν την ποσότητα εμφάνισης του εξεταζόμενου 
φαινομένου, καταγράφουν το μέγεθος του φαινομένου και των επιδράσεών του, τις 
συχνότητες κ.λπ. με στατιστικές μεθόδους, μοντέλα, κατανομές και αριθμητικά δεδομένα. Οι 
ποιοτικές αναφέρονται στο είδος και στον χαρακτήρα του φαινομένου (Kvale,1996:67) και 
προσπαθούν να το περιγράψουν και να το αποκωδικοποιήσουν σε βάθος. Και οι δύο μέθοδοι 
δίνουν τη δυνατότητα στον ερευνητή να προσεγγίσει ένα ερευνητικό πεδίο και να 
επικεντρωθεί σε αυτό.  

Εδώ, χρησιμοποιήθηκε η ποσοτική έρευνα με βασικό εργαλείο το ερωτηματολόγιο, 
αλλά με ποιοτικά συμπληρωματικά χαρακτηριστικά, καθώς έγινε προσπάθεια να 
καταγραφούν αντιλήψεις, να ερμηνευθούν στάσεις και απόψεις, να διαφωτιστούν 
συναισθήματα και αντιδράσεις και να εξηγηθούν οι αιτίες εμφάνισης συμπεριφορών και 
γενικά τα φαινόμενα που σχετίζονται με το εξεταζόμενο θέμα (σακίδιο/κυτίο στις 
καταστροφές). Χρησιμοποιούνται στοιχεία και δεδομένα της ποσοτικής έρευνας με σκοπό τη 
διερεύνηση αιτιωδών σχέσεων με κάποιες βασικές υποθέσεις, αλλά παράλληλα γίνονται 
προσπάθειες διατύπωσης νέων υποθέσεων. Δεν επιδιώχθηκε δηλαδή απλά η απάντηση 
κάποιων ερωτημάτων, η επαλήθευση κάποιων υποθέσεων ή η γενίκευση αποτελεσμάτων, 
δηλαδή το «πόσο» και το «τι», αλλά κυρίως έγινε προσπάθεια να απαντηθούν και ερωτήματα 
που σχετίζονται με το «πώς» και το «γιατί». Επιπλέον, τα συμπεράσματα στηρίχθηκαν σε 
πρωτογενή έρευνα με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου, βάσει του μοντέλου Google 
Forms, που συμπληρώθηκε τελικά από αρκετά άτομα. Πρωτογενής243 έρευνα (Primary 
Research) θεωρείται αυτή που γίνεται για πρώτη φορά και έχει σκοπό τη διερεύνηση 
φαινομένων, στάσεων και απόψεων του πληθυσμού που μας ενδιαφέρει (target group). 

Συνεπώς, αρχικά διαπιστώθηκε ότι στην Ελλάδα δεν έχουν καταγραφεί στοιχεία ούτε 
υπάρχουν δεδομένα που να επικεντρώνονται σε ειδικά στοιχεία ετοιμότητας/προετοιμασίας 
για καταστροφές, όπως είναι ένα Σακίδιο Εκτάκτων Αναγκών ή ένα Κυτίο Βασικών 
Προμηθειών. Στην παρούσα έρευνα το αρχικό ζητούμενο ήταν να βρεθεί η χρησιμότητα των 
Σακιδίου Εκτάκτων Αναγκών / Κυτίου Βασικών Προμηθειών και οι ωφέλειες που απορρέουν 
από τη χρήση τους στις Φυσικές και Ανθρωπογενείς Καταστροφές ή γενικότερα σε 
επικίνδυνα συμβάντα. Έτσι, τέθηκαν τα βασικά ερωτήματα και τα ζητούμενα της έρευνας και 
στη συνέχεια υπήρξε συλλογή δεδομένων για να εξαχθούν τελικά χρήσιμα συμπεράσματα. 

Από τις τρεις πιο γνωστές μεθόδους συλλογής πληροφοριακού υλικού (παρατήρηση, 
συνέντευξη, ερωτηματολόγιο) επιλέχθηκε το ερωτηματολόγιο (Ζαφειρίου, 2003), γιατί 
περιλαμβάνει μια σειρά δομημένων ερωτήσεων, είναι οικονομικότερο, είναι εύκολο να το 
δημιουργήσει και να το χρησιμοποιήσει κάποιος, τα ερωτήματα στα οποία ο συμμετέχον 
καλείται να απαντήσει είναι με συγκεκριμένη σειρά, μπορούν να αποσταλούν σε μεγάλο 
αριθμό ανθρώπων, υπάρχουν τρόποι ανάλυσης των συλλεχθέντων στοιχείων, ενώ παράλληλα 
η συγκεκριμένη μέθοδος δεν θεωρείται ιδιαίτερα χρονοβόρα. Βέβαια, αν προκύψουν 
ερωτήματα που ο συμμετέχων επιθυμεί να διευκρινισθούν ή να αποσαφηνιστούν αυτό δεν 
είναι πάντα εύκολο. Για τον λόγο αυτό δόθηκε ιδιαίτερη σημασία να είναι σαφείς οι 
ερωτήσεις και ορθά δομημένο το ερωτηματολόγιο, να μπορεί να γίνει ανάλυση των στοιχείων 
και να επιτευχθεί μια τεκμηριωμένη έρευνα και να εξαχθούν τελικά ορθά συμπεράσματα. 

 
242, 243 ∆ρ. Ευφροσύνη-Άλκηστη Παρασκευοπούλου-Κόλλια, Μεθοδολογία ποιοτικής έρευνας στις κοινωνικές 
επιστήµες και συνεντεύξεις, Open Education - The Journal for Open and Distance Education and Educational 
Technology, Volume 4, Number 1, 2008 / Section one. © Open Education ISSN: 1791-9312 
 



Το “B.O.B.72” στην Ελλάδα 
Το Σακίδιο Εκτάκτων Αναγκών / Κυτίο Βασικών Προμηθειών 

στις Φυσικές και Ανθρωπογενείς Καταστροφές 

Δεκέμβριος 2021 Σελίδα 210 

Επίσης, υπήρξε μέριμνα οι απαντήσεις να είναι συγκρίσιμες και οι ερωτήσεις κατάλληλες για 
να υπάρχει στη συνέχεια η δυνατότητα από έναν μελλοντικό ερευνητή, της εφαρμογής του 
ερωτηματολογίου σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δειγματοληψίας. 

Αν και αρχικά είχε σχεδιασθεί η συλλογή των δεδομένων μέσω ταχυδρομείου, με 
άμεση παράδοση και παραλαβή, αλλά και μέσω διαδικτύου, τελικά υλοποιήθηκε μόνο μέσω 
διαδικτύου (e-mail, Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, SMS κ.λπ.), κυρίως λόγω των γνωστών 
προβλημάτων της πανδημίας, για να υπάρχει γεωγραφική διασκόρπιση, αλλά και λόγω του 
διαθέσιμου χρόνου. Στην αρχή του ερωτηματολογίου αναφέρθηκαν συνοπτικά πληροφοριακά 
και προσωπικά στοιχεία και µια τυποποιημένη δήλωση σχετικά µε την ανωνυμία και την 
εμπιστευτικότητα των απαντήσεων, ενώ στο τέλος κατά την οριστική υποβολή υπήρχαν 
ευχαριστίες προς τους συμμετέχοντες. Επίσης, ανεγράφησαν εννοιολογικές επεξηγήσεις και 
εισαγωγικές γραπτές διευκρινίσεις/αποσαφηνίσεις τόσο αρχικά όσο και σε κάποιες ερωτήσεις 
που υπήρξε η υπόνοια ότι μπορεί να παρερμηνευτούν, δόθηκαν βασικές οδηγίες 
συμπλήρωσης με έμφαση στην διατύπωση και την επιλογή των κατάλληλων φράσεων ή 
λέξεων αλλά και στην ύπαρξη ερωτημάτων ελέγχου. Επισημαίνεται ότι κάποιες λέξεις (π.χ. 
preppers, survivalist) συνειδητά δεν μεταφράστηκαν ή επεξηγήθηκαν προκειμένου τα 
ανάλογα πεδία να συμπληρωθούν μόνο από τους έμπειρους γνώστες στην ορολογία και 
αυτούς που συνειδητά αυτοπροσδιορίζονται έτσι. Επιπλέον, δόθηκε ιδιαίτερο βάρος στην 
τεχνική αρτιότητα και την πληρότητά του, στον διαχωρισμό των οδηγιών από τις ερωτήσεις, 
στη συνοχή του και στον τρόπο παρουσίασης, αλλά και στη δυνατότητα να γίνει επεξεργασία 
των αποτελεσμάτων σε μεταγενέστερο στάδιο, δηλαδή, οι απαντήσεις να μπορούν να 
κωδικοποιηθούν. Τέλος, υπήρξε επιμέλεια για την αισθητική αρτιότητα και την εμφάνιση του 
ερωτηματολογίου, δηλαδή να υπάρχουν ειδικοί χώροι καταγραφής των απαντήσεων για τις 
ερωτήσεις ανοικτού τύπου, αλλά και μέριμνα να είναι όσο το δυνατόν συντομότερο το 
ερωτηματολόγιο στο σύνολό του, ώστε να μην κουραστούν οι ερωτώμενοι.  

Οι ερωτήσεις ήταν ανοικτού τύπου, δηλαδή ο ερωτώμενος μπορούσε να εκφράσει τη 
γνώμη του ελεύθερα, να καταγράψει την άποψή του χωρίς περιορισμούς και να 
αποκαλυφθούν στοιχεία και μη αναμενόμενες πληροφορίες, αλλά και κλειστού τύπου ή και 
συνδυασμός των δύο. Οι κλειστού τύπου ερωτήσεις ήταν: Διχοτομικές (π.χ. Ναι / Όχι), 
Βαθμονόμησης (π.χ. Λίγο, Πολύ, Αρκετά, Πάρα Πολύ), Διαβαθμισμένης Κλίμακας με 
αντίστοιχη αρίθμηση (π.χ. 1=Καθόλου σημαντική, 2=Λιγότερο σημαντική, 3=Αδιάφορο, 
4=Αρκετά σημαντική), Απλής Επιλογής (π.χ. ηλικία, μόρφωση), Πολλαπλής Επιλογής 
(επιλογή περισσοτέρων από μία απαντήσεις), Ιεράρχησης/Αξιολόγησης (π.χ. σημειώστε τους 
5 σημαντικότερους λόγους) και χρησιμοποιήθηκαν οι κλίμακες Likert και τύπου Likert. Οι 
πρώτες ερωτήσεις αφορούσαν προσωπικά στοιχεία (π.χ. φύλο, ηλικία, μόρφωση), 
αποφεύχθηκαν ερωτήσεις στις οποίες το κοινό δεν απαντά εύκολα (π.χ. εισόδημα, 
οικογενειακή κατάσταση), ακολούθησαν σχετικά εύκολες ερωτήσεις ευαισθητοποίησης για 
να προκληθεί το ενδιαφέρον του ερωτώμενου και στο τέλος τέθηκαν ερωτήματα περισσότερο 
περίπλοκα που αποτελούν και τον πυρήνα του ερωτηματολογίου (Javeau, 2000 : 138). Οι 
ομοειδείς ερωτήσεις συγκεντρώθηκαν σε συναφείς και λογικές ενότητες και σε κάθε ενότητα 
αρχικά βρίσκονταν οι γενικές και ακολουθούσαν οι ειδικές ερωτήσεις, ενώ καταβλήθηκε 
προσπάθεια όλες να είναι περιεκτικές, απλές και να υπάρχει διακριτός διαχωρισμός μεταξύ 
τους. Προσοχή δόθηκε, όπως ειπώθηκε, και στη δυνατότητα μετέπειτα κωδικοποίησης των 
απαντήσεων (κλειστού τύπου: προκωδικογραφημένες, ανοιχτού τύπου: ομαδοποίηση και 
κωδικοποίηση).  

Αξίζει να σημειωθεί ότι πραγματοποιήθηκε και ένα μικρό πιλοτικό ερωτηματολόγιο 
στο οικείο/φιλικό περιβάλλον για να διαπιστωθεί η αποτελεσματικότητά του, ο απαιτούμενος 
χρόνος συμπλήρωσής του, ο βαθμός κατανόησής του και αποδοχής του, να αποφευχθούν 
φαινόμενα σύγχυσης, κούρασης ή αδιαφορίας των ερωτούμενων και να ελεγχθεί η δομή, η 
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συνοχή και η σαφήνεια των ερωτήσεων. Μετά τον προέλεγχο πραγματοποιήθηκαν μικρές 
δευτερεύουσες/επουσιώδεις διορθώσεις. 

Ειδικότερα, το ερωτηματολόγιο ήταν ανώνυμο, εναρμονισμένο πλήρως με τους 
εθνικούς και ευρωπαϊκούς κανόνες προστασίας προσωπικών δεδομένων και κανένα 
προσωπικό στοιχείο δεν καταχωρήθηκε/συγκρατήθηκε. Σκοπός του ήταν να 
εξετάσει/ερευνήσει πτυχές που αφορούσαν το Σακίδιο Εκτάκτων Αναγκών – Κυτίο Βασικών 
Προμηθειών σε σχέση με τις φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές. 
Δημοσιεύθηκε/απεστάλη από την Τρίτη 15/12/2020 και τελευταία ημερομηνία αποδοχής των 
απαντήσεων ήταν αρχικά η Κυριακή 28/2/2021 και τελικά η Πέμπτη 4/3/2021 και ώρα 23:59. 
Το ερωτηματολόγιο χωρίστηκε σε 16 ενότητες με την πρώτη και την τελευταία ενότητα να 
είναι εισαγωγική/ενημερωτική και ευχαριστήρια αντίστοιχα. Τα ερωτήματα συνολικά ήταν 
52 και περιελάμβαναν τα βασικά ερωτήματα, κάποια που ήταν διαφορετικά για τους 
κατόχους και τους μη κατόχους και μερικά κοινά. Υπήρξε διαχωρισμός και διαφορετικά 
ερωτήματα για τον κάτοχο και τον μη κάτοχο σακιδίου/κυτίου καθώς όλοι οι ερωτώμενοι δεν 
μπορούσαν να έχουν το ίδιο πλαίσιο αναφοράς, τέθηκαν επιμέρους ερωτήματα σε σχέση με 
την κατοχή από κάποιους άνω του ενός σακιδίου, ενώ διερευνήθηκαν και οι γνώσεις των 
συμμετεχόντων σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο ενός σακιδίου/κυτίου και τη χρήση τους. Εκτός 
των προσωπικών ερωτήσεων υπήρξε διερεύνηση της σχέσης με ομάδες/συλλόγους, αυτό-
βαθμολόγηση και ζητήθηκαν οι απόψεις των συμμετεχόντων σε διάφορα θέματα. Επίσης, 
δόθηκε έμφαση στους τρόπους ενημέρωσης, αλλά και στον ανθρώπινο παράγοντα. Τέλος, 
ζητήθηκε να κάνουν αξιολογήσεις και να πάρουν θέση ως προς διάφορες προτάσεις 
βελτίωσης και ως προς πιθανά προβλήματα σε σχέση πάντα με το σακίδιο/κυτίο. Ο χρόνος 
που χρειαζόταν κάποιος για να το συμπληρώσει ήταν περίπου 12-15 λεπτά και υπήρχε η 
δυνατότητα να αποσυρθεί κάποιος από την έρευνα ανά πάσα ώρα και στιγμή. Στο 
Παράρτημα μπορεί κάποιος να δει τη μορφή του και αναλυτικά τα ερωτήματα. 

Στη συνέχεια244 σε ό,τι αφορά τη δειγματοληψία, αρχικά, ορίστηκε το άτομο, ως η 
στατιστική μονάδα που θα απαρτίζει τον πληθυσμό. Επίσης, καθώς το ζητούμενο ήταν να 
βρεθούν τα κατάλληλα δείγματα για την ερμηνεία του φαινομένου, ορίστηκαν δύο βασικά 
θέματα αναφορικά με την έρευνα α) πώς θα πραγματοποιηθεί η επιλογή και β) πόσο μεγάλο 
θα είναι το δείγμα. Αρχικά ερευνήθηκε η πιθανότητα να εφαρμοσθεί η δειγματοληψία 
«χιονόμπαλας» (Snowball sampling), καθώς δεν υπήρχαν καταγραφές και διαθέσιμο 
δειγματοληπτικό πλαίσιο, ενώ ήταν δύσκολος ο εντοπισμός των κατόχων σακιδίων ή κυτίων. 
Τελικά, ο γράφων, βασιζόμενος κατά κύριο λόγω στην κρίση, στην πείρα, στην αξιόπιστη 
πληροφόρηση και στη γνώση του αντικειμένου, επέλεξε τη δειγματοληψία σκοπιμότητας 
(purposive sampling) και μετά από κοινοποίηση ή αποστολή του ερωτηματολογίου υπήρξε 
αυτοεπιλογή και συλλογή στοιχείων από όλους τους ανταποκρινόμενους. Η επιλογή του 
δείγματος πραγματοποιήθηκε από συγκεκριμένες ομάδες (ή περιπτώσεις) του πληθυσμού 
(στοχευμένο δείγμα), που ικανοποιούσαν ορισμένες υποθέσεις. Δηλαδή, βάσει των τεχνικών 
δειγματοληψίας δεν επιλέχθηκε η δειγματοληψία με πιθανότητες (αντιπροσωπευτική 
δειγματοληψία) αλλά η δειγματοληψία χωρίς πιθανότητες (δειγματοληψία κρίσης), (Φίλιας, 

 
244 Α)Δημήτρης  Κολιόπουλος, Σχεδιασμός και Εκπόνηση Εκπαιδευτικής  Έρευνας Ενότητα 
3: Οι τεχνικές έρευνας και επεξεργασίας δεδομένων: α) το ερωτηματολόγιο και β) η συνέντευξη, Σχολή 
 Ανθρωπιστικών  &  Κοινωνικών  Επιστημών Τμήμα  Επιστημών  της  Εκπαίδευσης και  της  Αγωγής  στην 
 Προσχολική  Ηλικία, Πανεπιστήμιο Πατρών, Ανοικτά ακαδημαϊκά μαθήματα 2015. 
Β) Γιουβά Ιωάννα, Φυσικές Καταστροφές και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: Διερεύνηση του Βαθμού Ετοιμότητας 
των Φοιτητών της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π., ΜΔΕ, ΕΚΠΑ Αθήνα, Φεβρουάριος 2018. 
Γ) Καραμολέγκος Ιωάννης, Τατάλια Βικτωρία. ΜΕΤΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ 
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ, Πτυχιακή Εργασία ΤΕΙ Πειραιά, Μάιος 2017 
Δ) Ματζούκας Στέφανος, Ποιοτική Έρευνα σε έξι εύκολα βήματα Η επιστημολογία, οι μέθοδοι και η 
παρουσίαση. Thames Valley University, Λονδίνο, Μ. Βρετανία, Ανασκόπηση Νοσηλευτική 2007, 46 (1):88-98. 
Ε) https://static.eudoxus.gr/books/65/chapter-11765.pdf (Απρίλιος 2021) 

https://static.eudoxus.gr/books/65/chapter-11765.pdf
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2001). Επίσης, εκτιμήθηκε ένα δείγμα 250-300 ατόμων ως επαρκές για να εξαχθούν κάποια 
πρώτα συμπεράσματα. Τονίζεται ότι ενδιέφερε να γίνει μια αρχική έρευνα και η παρούσα 
μελέτη θα μπορούσε να θεωρηθεί ως πιλοτική, καθώς δεν έχει πραγματοποιηθεί κάποια 
ανάλογη ή συγκρίσιμη στην Ελλάδα έρευνα για το συγκεκριμένο θέμα και δεν υπάρχει 
διαθέσιμο δειγματοληπτικό πλαίσιο, τυποποιημένο ερωτηματολόγιο ή συγκεκριμένη τράπεζα 
ερωτήσεων.  

Έτσι, δεν δύναται να υπολογιστεί το σφάλμα εκτίμησης, ενώ τα αποτελέσματα της 
έρευνας δεν είναι άκριτα γενικεύσιμα, αλλά θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με περίσκεψη και 
να ελέγχονται κατά την εφαρμογή και τη χρήση τους. Βασική παράμετρος ήταν η 
αντιπροσωπευτικότητα ως προς τα χαρακτηριστικά που ενδιέφερε να ερευνηθούν και για 
αυτό η έρευνα βασίστηκε σε δύο βασικούς κανόνες: της καταλληλότητας και της επάρκειας. 
Μια θεμελιώδης αρχή είναι ότι όσο μεγαλύτερη ανομοιογένεια υπάρχει σε έναν πληθυσμό, 
τόσο μεγαλύτερο δείγμα χρειάζεται να συλλεχθεί, ενώ γενικότερα όσο μεγαλύτερο είναι το 
δείγμα, τόσο τα αποτελέσματα της έρευνας αντιπροσωπεύουν καλύτερα τον πληθυσμό. Αυτό 
όμως που εγγυάται την αξιοπιστία των τελικών αποτελεσμάτων και παραμένει ουσιαστικό 
είναι η σύνθεση του δείγματος, δηλαδή η πλήρης αντιπροσώπευση των χαρακτηριστικών του 
πληθυσμού.  

 Εκτός αυτών244, βασικό βήμα στη δειγματοληπτική διαδικασία είναι ο προσδιορισμός 
του πληθυσμού τον οποίο θα αφορούν τα συμπεράσματα της έρευνας αλλά και σε ποιους θα 
απευθυνθεί ο ερευνητής για να πάρει τη ζητούμενη πληροφορία. Η έρευνα απευθυνόταν και 
στα δύο φύλα, ανεξάρτητα από την ηλικία τους (18+), το μορφωτικό τους επίπεδο, την 
επαγγελματική τους ενασχόληση ή την περιοχή στην οποία ζουν. Αν και η συμπλήρωση του 
ερωτηματολογίου ήταν ανοικτή σε όλους και το τελικό δείγμα αποτελείται από όλα τα άτομα 
που κλήθηκαν και τελικά δήλωσαν τις απόψεις τους για το θέμα του σακιδίου/κυτίου, πρέπει 
να τονισθεί ότι υπήρξε ηλεκτρονική αποστολή του συνδέσμου του ερωτηματολογίου (e-mail, 
εφαρμογή messenger, κ.λπ.) κυρίως σε πεζοπορικούς, ορειβατικούς ή αναρριχητικούς 
συλλόγους, λέσχες εφέδρων, προσκοπικές ενώσεις, εθελοντικές οργανώσεις, διασωστικές 
ομάδες, σε υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας, ενστόλους (π.χ. πυροσβέστες), σε 
μεταπτυχιακούς φοιτητές με κατεύθυνση το αντικείμενο των φυσικών και ανθρωπογενών 
καταστροφών κ.λπ., οι οποίοι λόγω της φύσης του αντικειμένου ενασχόλησής τους 
κατανοούν καλύτερα τις έννοιες της προετοιμασίας και της ετοιμότητας και συνήθως έχουν 
το υπόβαθρο για να κτίσουν ένα σακίδιο ή κάποιοι από αυτούς έχουν ήδη ένα Σακίδιο 
Εκτάκτων Αναγκών.  

Ανάρτηση και αποστολή έγινε και σε fora και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ομάδων 
που ασχολούνται συστηματικά με θέματα προετοιμασίας (preppers, survivalist). Τελικά 
δηλαδή, υπήρξε, συγκερασμός δύο ομάδων ανθρώπων μια που είχε ή θα μπορούσε να έχει 
γνώση γύρω από τα συγκεκριμένα αντικείμενα και μια που ανήκει στον γενικό πληθυσμό 
χωρίς ιδιαίτερη ενασχόληση με το θέμα ή κάποιο ενδιαφέρον για θέματα προετοιμασίας και 
ετοιμότητας. Έτσι, διαμορφώθηκε μια ισορροπία και κατέστη δυνατόν, αφενός να υπάρξει 
σημαντική ποιοτική πληροφορία από τους κατόχους σακιδίου/κυτίου, αφετέρου να 
διερευνηθούν οι λόγοι που κάποιοι άλλοι δεν διαθέτουν αυτά τα στοιχεία ετοιμότητας. 
Τελικά, συγκεντρώθηκε ικανοποιητικό δείγμα 548 ατόμων που παρείχαν και επαρκή ποιοτική 
πληροφορία μέσω των διερευνητικών ερωτήσεων (απόψεις), ενώ το τελικό ποσοστό 
απόκρισης εκτιμήθηκε ότι ήταν 10% περίπου. 

Ο τελικός πληθυσμός αποτελείτο από ένα δείγμα με κατόχους σακιδίου/κυτίου 
(τυπικές περιπτώσεις) που είχαν μια εμπειρία στη χρήση ή θα ήταν τουλάχιστον αναμενόμενο 
να έχουν κάποια σχετικά βιώματα. Το συγκεκριμένο245 δείγμα μπορεί να θεωρηθεί και 
«ειδικό», καθώς είχε τη γνώση, τα χαρακτηριστικά και τη θέληση να δώσει πιο 

 
245 Ματζούκας Στέφανος, Ποιοτική Έρευνα σε έξι εύκολα βήματα Η επιστημολογία, οι μέθοδοι και η 
παρουσίαση. Thames Valley University, Λονδίνο, Μ. Βρετανία, Ανασκόπηση Νοσηλευτική 2007, 46 (1):88-98. 
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ολοκληρωμένες και σε βάθος απαντήσεις γύρω από τα αντικείμενα σακίδιο/κυτίο. Το άλλο 
δείγμα, όπως έχει αναφερθεί ήταν από τον υπόλοιπο πληθυσμό που δεν ήταν κάτοχοι ή 
χρήστες σακιδίου/κυτίου. Δευτερευόντως οι κάτοχοι σακιδίου/κυτίυο χωρίσθηκαν σε δύο 
υποομάδες (κάτοχοι ενός ή περισσοτέρων σακιδίων/κυτίων). Έγινε επομένως επιλογή 
κάποιων τυπικών μελών που ανήκουν σε κάποιες τυπικές ομάδες του γενικού πληθυσμού. Με 
άλλα λόγια υπήρξαν δύο διακριτές κύριες πληθυσμιακές ομάδες (κατόχων / μη κατόχων 
σακιδίου-κυτίου) και δύο υποομάδες (κάτοχοι ενός / κάτοχοι πολλών σακιδίων-κυτίων) και 
αναζητήθηκαν χαρακτηριστικές συμπεριφορές – ιδιότητες, γνωρίσματα και ενδιαφέρουσες 
κρίσιμες παράμετροι που τους περιβάλλουν. Επομένως έγινε εστίαση σε συγκεκριμένες 
ομάδες συμμετεχόντων (τα δείγματα αυτά δεν είναι τυχαία) χωρίς να δύναται να υπολογιστεί 
το δειγματοληπτικό σφάλμα ή να γνωρίζουμε ως ποιο βαθμό τα δείγματα αυτά είναι 
αντιπροσωπευτικά του γενικού πληθυσμού. Όμως, με την ολοκλήρωση της έρευνας έγιναν, 
σε μεγάλο βαθμό, γνωστές οι πεποιθήσεις, οι απόψεις και η στάση τους απέναντι στα θέματα 
που πραγματεύεται αυτό το βιβλίο.  
 

6.1.2 Άλλα στοιχεία. 
Δεν θα κουράσουμε τον αναγνώστη με πίνακες, γραφήματα και παρουσίαση των 

επιμέρους αποτελεσμάτων και στοιχείων της έρευνας, δηλαδή το αρχικό επίπεδο της 
παρουσίασης των στατιστικών δεδομένων (ποσοτική ανάλυση), που αποτελεί την 
περιγραφική στατιστική (inferential statistics). Μετά όμως από το ανωτέρω στάδιο, 
ακολούθησε η επεξεργασία των τάσεων και των κατανομών, πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες 
παρατηρήσεις και διαπιστώσεις, ενώ με την ανάλυση των δεδομένων ολοκληρώθηκε η 
σύγκριση, η κατανόηση και η αντιπαραβολή, των συλλεγμένων στοιχείων. 

Το τελικό ζητούμενο ήταν να επαληθευτούν ή να απορριφθούν οι υποθέσεις, να 
ερμηνευθούν οι απαντήσεις στα ερωτήματα και να αποδοθούν ορθά τα συμπεράσματα. 
Επομένως, η βαθύτερη κατανόηση του θέματος (σακίδιο/κυτίο – καταστροφές) και οι 
επεξεργασμένες ιδέες που αφορούν την άποψη και τα χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων 
για το πώς ερμηνεύουν, αντιλαμβάνονται και βιώνουν τα αντικείμενα αυτά, αποτελεί τον 
στόχο της έρευνας, καθώς και η πιθανή δημιουργία καινοτόμων νοημάτων, νέας γνώσης και 
σύνδεσης φαινομενικά ασύνδετων σημείων. Τονίζεται όμως, ότι η αποτύπωση της 
κατάστασης αφορά το δείγμα (547 άτομα, συν μια κενή καταγραφή), το οποίο αν και 
ικανοποιητικό σε μέγεθος, είναι επιλεγμένο με σκοπό την ενδεικτική διερεύνηση των 
χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων κατόχων/μη κατόχων, σακιδίου/κυτίου και κάτοχων 
ενός/πολλών σακιδίων/κυτίων και δεν μπορεί να γενικευθεί για όλο τον πληθυσμό χωρίς 
περαιτέρω έρευνα. Χρειάζεται δηλαδή αντιπροσωπευτικό δείγμα από όλο τον πληθυσμό για 
γενίκευση των συμπερασμάτων αυτής της πιλοτικής, αρχικής έρευνας. 

Επισημαίνεται, ότι πραγματοποιήθηκε και περεταίρω επεξεργασία των στοιχείων με 
το στατιστικό πρόγραμμα ανάλυσης δεδομένων S.P.S.S. (Statistical Package for Social 
Sciences), μετά την αποθήκευση/μεταφορά του αρχείου Excel. Σημαντική ήταν η μετατροπή 
των κειμένων σε αριθμούς. Από τον πίνακα συχνοτήτων δημιουργήθηκε γράφημα στο Εxcel 
ώστε να χρησιμοποιείται πιο εύκολα για κάθε μεταβλητή. Αφαιρέθηκε μια καταγραφή που 
ήταν κενή (547 απάντησες προς επεξεργασία) και τα επιμέρους αναπάντητα ερωτήματα (η 
στήλη valid percent στους πίνακες αντιστοιχεί στα ποσοστά έχοντας αφαιρέσει τις κενές 
απαντήσεις). Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε στατιστικός έλεγχος Χ2 για να διαπιστωθεί αν 
υφίσταται στατιστικά σημαντική διαφορά (sig<0.05). Αν το επίπεδο σημαντικότητας είναι < 
0,05 σημαίνει ότι είναι στα άκρα της κατανομής και απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση. Στις 
περιπτώσεις αυτές μηδενική υπόθεση είναι ότι δεν υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ των 
απαντήσεων στις υποκατηγορίες. Ο έλεγχος είναι ισχυρός όταν δεν υπάρχουν κενά κελιά ή οι 
τιμές είναι πολύ μικρές τιμές σε αυτά. Αν το ποσοστό αυτό ξεπερνά το 25% υπάρχουν απλά 
ενδείξεις για διαφοροποίηση. Όλα αυτά οδήγησαν στην εξαγωγή σημαντικών και 
αξιομνημόνευτων συμπερασμάτων. 
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6.2 Βασικά ερευνητικά συμπεράσματα  
Τα βασικά συμπεράσματα από την έρευνα είναι: 
• Μεγάλο ποσοστό των συμμετεχόντων πιστεύει ότι το Σακίδιο Εκτάκτων Αναγκών και το 

Κυτίο Βασικών Προμηθειών είναι βασικό στοιχείο στην ατομική και οικογενειακή 
προετοιμασία για την αντιμετώπιση επικίνδυνων καταστάσεων, ενισχύει το αίσθημα 
ασφάλειας, είναι απαραίτητο και γενικότερα χρήσιμο στοιχείο προετοιμασίας.  

• Αρκετοί εκ των συμμετεχόντων έχουν γνώση του τι είναι ένα Σακίδιο Εκτάκτων Αναγκών 
ή ένα Κυτίο Βασικών Προμηθειών. Κατανοούν τις διαφορές σακιδίου, κυτίου και 
υγειονομικής συλλογής και έως ένα βαθμό, γνωρίζουν σε ποια συμβάντα ή 
δραστηριότητες μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Πολύ μεγάλο ποσοστό τους εκτιμά ότι αν 
και είναι υπαρκτός ο κίνδυνος καταστροφικών συμβάντων, η πολιτεία δεν λαμβάνει 
επαρκεί μέτρα και θα πρέπει να γίνει γενικότερα μια αναθεώρηση των στρατηγικών 
επιλογών της και ειδικότερα σε ό,τι αφορά το Σακίδιο Εκτάκτων Αναγκών / Κυτίο 
Βασικών Προμηθειών.  

• Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για το σακίδιο/κυτίο κυρίως από το διαδίκτυο, διάφορες 
ενημερωτικές ιστοσελίδες και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, ενώ σημαντικό ποσοστό των 
μη κατόχων σακιδίου/κυτίου δηλώνουν πλήρη άγνοια ή ανεπαρκή/ελλιπή ενημέρωση και 
όσοι έχουν ενημερωθεί για αυτό, ενημερώθηκαν κυρίως από τα παραδοσιακά Μ.Μ.Ε. Η 
άποψη: «Δεν έχω ενημερωθεί επαρκώς» προβάλλεται ως ο κυρίαρχος λόγος μη κατοχής 
ενός σακιδίου/κυτίου, αλλά και η αμέλεια ως αυθόρμητη απάντηση, όλοι όμως είναι 
πρόθυμοι να τα παραλάβουν εάν τους χορηγηθούν. 

• Αν και χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση του φαινομένου των αυξημένων ποσοστών 
κατοχής σακιδίου/κυτίου από άτομα που ζουν σε περιφέρειες με μεγάλα αστικά κέντρα, 
δεν φαίνεται να υπάρχει άμεση συσχέτιση (με βάση το δείγμα) μεταξύ τόπου διαμονής 
ηλικίας, μόρφωσης, εργασιακής σχέσης και της κατοχής/μη κατοχής ενός σακιδίου/κυτίου. 

• Σημαντικό ποσοστό των συμμετεχόντων και των κατόχων πιστεύει ότι η κατοχή ενός 
Σακιδίου Εκτάκτων Αναγκών και ενός Κυτίου Βασικών Προμηθειών όχι μόνο μειώνει την 
ανασφάλεια στο ενδεχόμενο του όποιου δυσάρεστου συμβάντος συμβάλλοντας 
παράλληλα στην ανάπτυξη του αισθήματος ασφάλειας σε ενδεχόμενο κίνδυνο, αλλά 
επιπλέον αυξάνει την αυτοπεποίθηση, δηλαδή την αίσθηση ότι μπορεί να ανταπεξέλθει 
ικανοποιητικά σε μια καταστροφή. 

• Σημαντικό ποσοστό των κατόχων σακιδίου/κυτίου επιλέγει να προχωρήσει ένα ακόμα 
βήμα συντηρώντας και δεύτερο ή και τρίτο σακίδιο/κυτίο στον χώρο εργασίας, στο 
αυτοκίνητο κ.λπ. αναγνωρίζοντας τον ρόλο που παίζουν σε θέματα προετοιμασίας σε 
ενδεχόμενους κινδύνους. Με τα σακίδια/κυτία οι κάτοχοι θέλουν να εξασφαλίσουν την 
προσωπική τους ή και να αυξήσουν την οικογενειακή τους ασφάλεια. Αυτά 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους και τους έχουν φανεί χρήσιμα τουλάχιστον μια φορά. 
Σε σύγκριση με τους μη κατόχους, στην συντριπτική τους πλειοψηφία, είναι ενημερωμένοι 
για το θέμα του σακιδίου/κυτίου. Επισημαίνεται ότι οι κάτοχοι δεν είναι απλά θεωρητικά 
γνώστες, αλλά πολύ ή πλήρως ενημερωμένοι για το θέμα και γνωρίζουν ότι τα λειτουργικά 
στοιχεία «κυτίο», «σακίδιο», «υγειονομική συλλογή» όχι μόνο ότι είναι διαφορετικά 
μεταξύ τους, αλλά και τις διαφορές που έχουν. 

• Η κατοχή και χρήση ενός Σακιδίου Εκτάκτων Αναγκών ή/και Κυτίου Βασικών 
Προμηθειών είναι υπόθεση του «ισχυρού» φύλου. Συγκρινόμενοι με το σύνολο των 
συμμετεχόντων αλλά και με τους μη κατόχους, οι κάτοχοι/χρήστες αισθάνονται πιο πολύ 
πατριώτες και παραδοσιακοί και σε σχέση με τους μη κατόχους γνωρίζουν σε μεγαλύτερο 
ποσοστό κάποιον άλλον κάτοχο/χρήστη, υπάρχει δηλαδή μεταξύ τους επικοινωνία και 
ώσμωση. Η συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων κατόχων/χρηστών το έχει 
επιλέξει/αγοράσει (χωρίς περιεχόμενο) και σταδιακά το έχουν κτίσει/συμπληρώσει μόνοι 
τους από την αρχή ή μετά την αγορά (με έτοιμο περιεχόμενο) έχουν επέμβει και το έχουν 
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συμπληρώσει εξατομικεύοντας και βελτιώνοντάς το. Επίσης, οι κάτοχοι/χρήστες, είναι πιο 
πιθανό να είναι ή να ήταν μέλη ομάδων διάσωσης ή πυρόσβεσης, ορειβατικών ή 
φυσιολατρικών συλλόγων, μέλη Πολιτικής Προστασίας, να έχουν παρακολουθήσει 
σεμινάρια σε θέματα Α΄ Βοηθειών να τους αρέσουν τα ταξίδια και τα περιπετειώδη sports, 
να είναι ένστολοι, έφεδροι, σκοπευτές, κυνηγοί κ.λπ. σε σχέση με το σύνολο των 
συμμετεχόντων. Επιπλέον είναι διακριτή: α) η ανάμειξή τους σε ομάδες διάσωσης / 
επιβίωσης / προετοιμασίας, β) η ενασχόλησή τους ως δικτυακά μέλη κοινωνικών ομάδων 
και ανάλογων ιστοχώρων, fb, forum, blog κ.λπ., γ) η ενεργός / δια ζώσης  συμμετοχή τους 
σε ανάλογες ομάδες, ενώ  δ) αυτοπροσδιορίζονται ως survivalist ή prepper. Θεωρούν 
σημαντικό θέμα την προσωπική αυτάρκεια και την απόκτηση τεχνικών και άλλων 
δεξιοτήτων με σκοπό την επίτευξη οικιακής οικονομικής ανεξαρτησίας. Επίσης, παίζει 
σημαίνοντα ρόλο στη ζωή τους η οικογενειακή αυτονομία και γενικότερα τους αρέσει να 
φτιάχνουν πράγματα μόνοι τους και να δρουν περισσότερο ατομικά. Είναι αλληλέγγυοι σε 
όσους χρήζουν βοηθείας, είναι ενεργοί πολίτες και έχουν ανεπτυγμένη σε πάρα πολύ 
μεγάλο βαθμό την αίσθηση της κοινωνικής ευθύνης. 

• Σε ό,τι αφορά τη χρήση/κατοχή σακιδίου/κυτίου υπάρχει στατιστικά σημαντική 
διαφοροποίηση μεταξύ των απαντήσεων στις υποκατηγορίες ιδιότητες / χαρακτηριστικά / 
ενασχολήσεις / πεποιθήσεις, όπως: συμμετοχή σε φυσιολατρικό, ορειβατικό, περιηγητικό 
ή και κυνηγετικό σύλλογο, πιστοποίηση ή απλή παρακολουθήσει σεμιναρίων σε θέματα 
έρευνας, διάσωσης και Α΄ Βοηθειών, ενασχόληση των κατόχων/χρηστών με 
«περιπετειώδη» hobbies όπως trekking, extreme sports, αλλά και με τα ταξίδια ή το 
camping, η ανάμειξής τους σε ομάδες διάσωσης / επιβίωσης / προετοιμασίας, η συμμετοχή 
τους ως δικτυακά μέλη κοινωνικών ομάδων και ανάλογων ιστοχώρων, fb, forum, blog 
κ.λπ., η ενεργός / δια ζώσης δραστηριοποίησή τους σε ανάλογες ομάδες, ο 
αυτοπροσδιορισμός τους ως survivalist  ή prepper. Επιπλέον διαφοροποιούνται σε θέματα 
μεταξύ τους γνωριμίας, οικιακής οικονομικής ανεξαρτησίας, προσωπικής αυτάρκειας, 
οικογενειακής αυτονομίας και D.I.Y., σε θέματα κοινωνικής ευθύνης και ενεργού πολίτη, 
σε δράσεις ατομικές και αλληλεγγύης καθώς και στον βαθμό αυτοπροσδιορισμού τους ως 
πατριώτες και παραδοσιακοί. Εκτός των άλλων, υπάρχει διαφορά στη γνώση και στον 
βαθμό ενημέρωσης για το σακίδιο/κυτίο, στην αντίληψη της διαφορετικότητας 
σακιδίου/κυτίου/υγειονομικής συλλογής και γνώσης των διαφορών, στην εκτίμηση για την 
πιθανότητα καταστροφικού συμβάντος και στην άποψη ότι πρέπει να αποτελέσει 
στρατηγική επιλογή της Πολιτείας η προώθηση της ιδέας του σακιδίου/κυτίου. Τέλος, 
διαφοροποιούνται στις απόψεις τους αναφορικά με το σακίδιο/κυτίο, όπως σε θέματα 
προτεραιότητας που πρέπει να τεθούν («Περισσότερη ενημέρωση και πληροφόρηση: 
διαφημιστικά σποτ σε ιστοσελίδες, τηλεόραση, ραδιόφωνο», «Η παρακίνηση μέσα από 
βιωματικά δρώμενα ξεκινώντας από τη σχολική ηλικία», «Η αρχική χορήγηση ενός σακιδίου 
ανά οικογένεια ή ανάλογη επιδότηση» «Χρήση νέων τεχνολογιών, εφαρμογών στο κινητό, 
κ.λπ.» και «Αλλαγές στο πλαίσιο λειτουργίας της Πολιτικής Προστασίας και των 
συναρμόδιων φορέων.») και στην αντίληψη των βασικών προβλημάτων («Η ανανέωση 
των ληγμένων», «Έλλειψη εκπαίδευσης στο συγκεκριμένο αντικείμενο καθώς χρειάζεται 
συνεχή βελτίωση ανανέωση και εξέλιξη.», «Η αναβλητικότητα και ο εφησυχασμός», «Η 
αδιαφορία, η παθητικότητα και η μοιρολατρία», «Η άποψη ότι δεν πρόκειται να συμβεί κάτι 
«κακό» ή ότι και αν συμβεί δεν θα αποβεί ολοκληρωτικά καταστροφικό και οι όποιες 
συνέπειες θα είναι αναστρέψιμες.» και «Η πεποίθηση ότι είναι αποκλειστική ευθύνη της 
πολιτείας όλα τα σχετικά θέματα, η οποία επιβάλλεται και υποχρεούται να μεριμνά») που 
σχετίζονται με αυτά. 

• Μέσα από διαφορετικά ερωτήματα, προέκυψε συμπόρευση απόψεων των  
κατόχων/χρηστών που είναι σε μεγαλύτερο βαθμό γνώστες του θέματος αλλά και 
συνολικά των συμμετεχόντων στο ερωτηματολόγιο στα είδη, υλικά και παρελκόμενα ενός 
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σακιδίου/κυτίου. Ειδικότερα, βρέθηκε ότι α) οι σημαντικότερες κατηγορίες ειδών/υλικών 
σε ένα Σακίδιο Εκτάκτων Αναγκών είναι: i) βασικά φάρμακα και υλικά Α΄ βοηθειών, ii) 
νερό, τρόφιμα, είδη φωτισμού και τα σχετικά παρελκόμενα, και β) τελευταία 
προτεραιότητα αποτελούν τα προσωπικά αντικείμενα ή άλλα αντικείμενα 
συναισθηματικής αξίας καθώς και το ψηφιακό ή άλλο αρχείο με τα βασικότερα έγγραφα ή 
ατομικά στοιχεία. Τέλος, ενδιαφέρον παρουσίασαν οι αυθόρμητες απαντήσεις από 
κατόχους Σακιδίου Εκτάκτων Αναγκών για «ατομικό οπλισμό» ως στοιχείο του 
εξοπλισμού. 

• Σχετικά με τα συμβάντα που πιστεύουν οι συμμετέχοντες ότι είναι περισσότερο χρήσιμο 
το Κυτίο Βασικών Προμηθειών και το Σακίδιο Εκτάκτων Αναγκών φαίνεται ότι γίνεται, 
έως ένα βαθμό, κατανοητή η χρήση τους σε περιπτώσεις υποχρεωτικής παραμονής ή 
εκκένωσης. 

• Σε ό,τι αφορά τα βασικότερα προβλήματα, που σχετίζονται τόσο με το ξεκίνημα και την 
δημιουργία/σύνθεση ενός Σακιδίου Εκτάκτων Αναγκών ή ενός Κυτίου Βασικών 
Προμηθειών, όσα και μετέπειτα στη συντήρησή τους, θεωρούνται από τους συμμετέχοντες 
ως πολύ σημαντικά: η «Έλλειψη εκπαίδευσης στο συγκεκριμένο αντικείμενο, καθώς 
χρειάζεται συνεχή βελτίωση, ανανέωση και εξέλιξη», «Η έλλειψη ενημέρωσης και 
πληροφόρησης» αλλά και (η ιδεοληψία) «Η άποψη ότι δεν πρόκειται να συμβεί κάτι «κακό» 
ή αν συμβεί θα προστρέξουν άλλοι για να βοηθήσουν ή ότι και αν συμβεί κάτι «κακό» δεν θα 
αποβεί ολοκληρωτικά καταστροφικό και οι όποιες συνέπειες θα είναι αναστρέψιμες.».   

• Οι συμμετέχοντες πιστεύουν ότι για να επιτευχθεί βελτίωση σε γενικότερα θέματα 
προετοιμασίας από φυσικούς και ανθρωπογενείς κινδύνους αλλά και στο ξεκίνημα (αγορά, 
κτίσιμο, συμπλήρωση) ενός σακιδίου ή κυτίου, θα πρέπει να δοθεί πολύ μεγάλη 
προτεραιότητα στην «παρακίνηση μέσα από βιωματικά δρώμενα ξεκινώντας από την 
σχολική ηλικία» καθώς και στην «αρχική χορήγηση ενός σακιδίου ανά οικογένεια ή ανάλογη 
επιδότηση», ενώ στον αντίποδα εκτιμούν ότι δεν έχει καμία ή έχει ασήμαντη 
προτεραιότητα «η επιβολή από τη νομοθεσία» ανάλογων υποχρεώσεων στους πολίτες. 

• Οι συμμετέχοντες πιστεύουν ότι το ερωτηματολόγιο τους παρείχε τα απαραίτητα 
ερεθίσματα για συζήτηση και προβληματισμό. Πιθανόν μάλιστα  να στάθηκε αφορμή για 
κάποιους να θέσουν στις προτεραιότητές τους την απόκτηση ενός Σακιδίου Εκτάκτων 
Αναγκών / Κυτίου Βασικών Προμηθειών ή σε όσους είχαν ήδη ένα να το βελτιώσουν και 
να επαναξιολογήσουν το περιεχόμενο του. 

Συγκεντρωτικά, με βάση τα στοιχεία της έρευνας και με επίπεδο σημαντικότητας 5% 
θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι ο κάτοχος Σακιδίου Εκτάκτων Αναγκών / Κυτίου 
Βασικών Προμηθειών διαφοροποιείται από τον μη κάτοχο καθώς, 

Είναι: 
✓ Άνδρας που ένα βιωματικό δυσάρεστο συμβάν ή η ενημέρωσή του από εθελοντικές 
οργανώσεις και την Π.Π. στάθηκε η αφορμή/έναυσμα για να αποκτήσει σακίδιο/κυτίο. 
✓ Μέλος φυσιολατρικού, ορειβατικού, περιηγητικού ή και κυνηγετικού συλλόγου που 
γνωρίζει και άλλους κατόχους/χρήστες, αντιλαμβάνεται τη διαφορετικότητα 
σακιδίου/κυτίου/υγειονομικής συλλογής, επιπλέον δε, δηλώνει ότι γνωρίζει και τις 
διαφορές τους.  
✓ Έχει πιστοποιηθεί ή έχει απλά λάβει εκπαίδευση σε θέματα έρευνας, διάσωσης και Α’ 
Βοηθειών, έχει αναμειχθεί με κάποιο τρόπο σε ομάδες διάσωσης / επιβίωσης / 
προετοιμασίας και έχει εξατομικεύσει το σακίδιο/κυτίο του είτε αγοράζοντας και 
επιλέγοντάς το χωρίς περιεχόμενο και κατόπιν το έχει σταδιακά κτίσει/συμπληρώσει 
μόνος του από μηδενική βάση, είτε μετά την αγορά (με έτοιμο περιεχόμενο) έχει επέμβει 
και το έχει  συμπληρώσει εξατομικεύοντας και βελτιώνοντάς το. 

Του αρέσει: 
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✓ Η ενεργή / δια ζώσης, ή/και η δια μέσου ανάλογων ιστοχώρων, fb, forum, blog, 
συμμετοχή σε ομάδες διάσωσης/επιβίωσης/προετοιμασίας. 
✓ Να φτιάχνει πράγματα μόνος του και να δρα περισσότερο ατομικά. 
✓ Οι «περιπετειώδεις» ενασχολήσεις – hobbies (π.χ. trekking, extreme sports), αλλά και 
τα ταξίδια ή το camping. 

Πιστεύει ότι: 
✓ Είναι σημαντικό θέμα η προσωπική αυτάρκεια και η απόκτηση τεχνικών και άλλων 

δεξιοτήτων με σκοπό την επίτευξη οικιακής οικονομικής ανεξαρτησίας και παίζει 
σημαίνοντα ρόλο στη ζωή του η οικογενειακή αυτονομία. 

✓ Είναι ορατό το ενδεχόμενο μιας ανθρωπογενούς ή φυσικής καταστροφής που μπορεί 
να συμβεί κοντά σε αυτόν επηρεάζοντας τη ζωή του και για αυτό πρέπει να δοθεί 
έμφαση και κίνητρα από τις κρατικές υπηρεσίες, τις εθελοντικές οργανώσεις ή τους 
ανάλογους συλλόγους και τις δομές για να προωθηθεί και να υλοποιηθεί η ιδέα του 
Σακιδίου Εκτάκτων Αναγκών και του Κυτίου Βασικών Προμηθειών και τελικά να 
καταστεί αυτή η ιδέα στρατηγική επιλογή της Πολιτείας. 

Αισθάνεται /Δηλώνει / Αυτοπροσδιορίζεται ως: 
✓ «Survivalist» ή «Prepper». 
✓ Πάρα πολύ «ενεργός πολίτης» και «κοινωνικά υπεύθυνος». 
✓ «Πατριώτης», «παραδοσιακός» και «αλληλέγγυος σε όσους χρήζουν βοηθείας». 
✓ Πολύ ή πλήρως «ενημερωμένος για το θέμα του σακιδίου / κυτίου». 
✓ Διαφοροποιημένος στις «προτεραιότητες που πρέπει να τεθούν για να 

πραγματοποιηθεί γενικότερη βελτίωση σε θέματα προετοιμασίας και ειδικότερα στο 
να ξεκινήσει κάποιος τον σχηματισμό - συμπλήρωση ενός Σακιδίου Εκτάκτων 
Αναγκών ή ενός Κυτίου Βασικών Προμηθειών», αλλά και στα «βασικά προβλήματα 
τόσο κατά το ξεκίνημα (δημιουργία/σύνθεσή τους) όσα και μετέπειτα στη συντήρησή 
τους». 

Επίσης: 
Το πιθανότερο είναι να έχει παραπάνω του ενός σακίδια/κυτία, να του έχουν φανεί 
χρήσιμα τουλάχιστον μια φορά και αυτά να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του. Οι 
περισσότεροι πιστεύουν ότι η κατοχή του σακιδίου/κυτίου θα τους βοηθήσει να 
εξασφαλίσουν την προσωπική τους ή και να διευρύνουν την οικογενειακή τους ασφάλεια 
ενώ παράλληλα εκτιμούν ότι αυξάνει την αυτοπεποίθησή τους, δηλαδή την αίσθηση ότι 
μπορούν να αντεπεξέλθουν ικανοποιητικά σε μια καταστροφή και στο ενδεχόμενο του 
όποιου δυσάρεστου συμβάντος. Αναγνωρίζουν τον ρόλο που παίζουν αυτά τα στοιχεία σε 
θέματα προετοιμασίας από κινδύνους και έχει μέσα σε αυτό βασικά φάρμακα, είδη Α’ 
Βοηθειών, φακό ή άλλα είδη φωτισμού, ενώ σημαντικά θεωρεί και περιλαμβάνει στον 
εξοπλισμό του νερό, ρούχα ή υλικά για προστασία από κρύο/ζέστη/βροχή. 
 

Ο κάτοχος περισσοτέρων του ενός Σακιδίου Εκτάκτων Αναγκών / Κυτίου Βασικών 
Προμηθειών διαφοροποιείται επιπλέον από τον κάτοχο ενός μόνο σακιδίου/κυτίου και είναι: 
✓ Παραδοσιακός άνδρας που γνωρίζει και άλλους κατόχους χρήστες, του αρέσει να 

φτιάχνει πράγματα μόνο του και αντιλαμβάνεται τη διαφορά σακιδίου / κυτίου / 
υγειονομικής συλλογής. 

✓ Πλήρως ενημερωμένος για το σακίδιο/κυτίο, τα οποία θεωρεί ότι είναι απαραίτητα και 
γενικότερα χρήσιμα. Τα απέκτησε λόγω δυσάρεστου συμβάντος, του έχουν φανεί 
χρήσιμα τουλάχιστον μια φορά και τα έχει εξατομικεύσει ώστε να ανταποκρίνονται στις 
ανάγκες του. 

✓ Πρόσωπο με διαφορετικές απόψεις και απόκλιση στις εκτιμήσεις του α) στο να τεθεί ως 
προτεραιότητα η επιβολή από τη νομοθεσία της κατοχής σακιδίου/κυτίου, καθώς και β) 
ότι αποτελεί βασικό πρόβλημα η αγορά του αρχικού περιεχομένου του σακιδίου/κυτίου. 
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“Pray for the best, Prepare for the worst” 

Προσευχήσου για το καλύτερο, προετοιμάσου για το χειρότερο 
(Να ελπίζεις για το καλύτερο και να είσαι έτοιμος για το χειρότερο) 

Αγγλική παροιμία  
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7.1 Συζήτηση, προβληματισμοί, συμπεράσματα και προτάσεις. 
Παραπάνω, είδαμε, κάποια συμπεράσματα που προέκυψαν από το ερευνητικό τμήμα  

αυτής της εργασίας, όμως σε πρακτικό επίπεδο όταν ξεσπά η κρίση και η καταστροφή είναι 
πλέον ορατή, πιθανόν να πρέπει κάποιος να εγκαταλείψει την εστία του ή και να εκκενωθεί η 
περιοχή που διαμένει. Αν και τα σωστικά συνεργεία ακολουθούν συγκεκριμένα πρωτόκολλα 
και διαδικασίες για να παρέχουν την αποτελεσματικότερη βοήθεια, δεν είναι σίγουρο ότι θα 
φθάσουν άμεσα και σε όλους, ενώ είναι πιθανό να υπάρχει επιπρόσθετα διακοπή υπηρεσιών 
κοινής ωφέλειας (υδροδότηση, ηλεκτροδότηση, τηλέφωνο κ.τ.λ.).  

Σε αντιστάθμισμα αυτών μπορεί ο κάθε πολίτης να έχει προμηθευτεί και να έχει 
τοποθετήσει μερικά βασικά πράγματα σε ένα σάκο που προτείνεται να βρίσκεται κοντά στην 
έξοδο της οικίας του. Επίσης, καθώς κανείς δεν εξασφαλίζει ότι θα υπάρχει η δυνατότητα για 
άμεση ανανέωση των ανελαστικών αγαθών του κάθε νοικοκυριού ή για αγορά βασικών 
τροφίμων, καλό είναι να υπάρχει αποθηκευμένο και ένα κυτίο με βασικές προμήθειες για 
χρήση σε περίπτωση που χρειαστεί να παραμείνει κάποιος στην οικία του. Αυτές οι 
προμήθειες θα συμβάλλουν αποφασιστικά το πρώτο χρονικό διάστημα κάθε κρίσης στην 
κάλυψη βασικών βιοτικών αναγκών και στην ανάταση του ηθικού. Πλέον αυτών, θα 
μπορούσε κάποιος να έχει τοποθετήσει και ταξιθετήσει μερικά βασικά χρήσιμα είδη στο 
χώρο αποσκευών του αυτοκινήτου του ή και στον χώρο εργασίας του. Όλα αυτά τα στοιχεία 
προφανώς δεν αποτρέπουν μια απειλή ούτε είναι δεσμευτικό και σίγουρο ότι θα φανούν 
χρήσιμα στο σύνολό τους, συνεπικουρούν όμως σαφώς στην εμπέδωση του αισθήματος 
ασφάλειας και η απουσία τους την ώρα της καταστροφής ή αμέσως μετά από αυτή, πιθανόν 
να έχει ολέθρια αποτελέσματα. 

Οι κρατικές, αυτοδιοικητικές και ατομικές ευθύνες και οι ρόλοι που παίζει ο καθένας 
στη διαχείριση μιας καταστροφής έχουν επισημανθεί επανειλημμένως. Οι πολιτικές και οι 
δράσεις που πρέπει να δρομολογηθούν σχετικά με την ετοιμότητα σε καταστροφές έχουν 
διατυπωθεί από παγκόσμιους οργανισμούς. Εκεί έχει γίνει σαφές ότι ο μετριασμός των 
κινδύνων και η άμβλυνση των τρωτών σημείων που σχετίζονται με καταστροφές 
διασφαλίζεται, εκτός των άλλων, με την κατοχή ενός ολοκληρωμένου kit ετοιμότητας, 
δηλαδή με ένα Σακίδιο Εκτάκτων Αναγκών. Η βασική κοινωνική μονάδα, δηλαδή το κάθε 
μεμονωμένο νοικοκυριό, μπορεί να ενισχυθεί πριν από περιόδους κρίσεως με αύξηση του 
επιπέδου ετοιμότητάς του, με ένα Κυτίο Βασικών Προμηθειών που θα αποτελέσει μέρος μιας 
αποτελεσματικής άμεσης απόκρισης και θα βοηθήσει μετέπειτα στη γρήγορη ανάκαμψη. 
Παράλληλα με αυτά, η συρρίκνωση της ευπάθειας μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσα από την 
ευαισθητοποίηση της κοινωνίας με προγράμματα εκπαίδευσης αντιμετώπισης καταστροφών 
και ειδικές ενημερωτικές δράσεις που θα αφορούν το σακίδιο και το κυτίο. Πρώτιστο όμως 
μέλημα για να αναλάβουν δράση οι απλοί άνθρωποι είναι η αναγνώριση της ύπαρξης των 
κινδύνων, η πεποίθηση ότι αυτοί μπορούν να περιορισθούν ή να μην αποβούν μοιραίοι και η 
βεβαιότητα ότι υπάρχει συγκριτικό πλεονέκτημα με τη λήψη προληπτικών μέτρων και με την 
πραγματοποίηση ανάλογων δράσεων. 

Θετικό αποτέλεσμα θα είχε για τα ελληνικά δεδομένα να ενταχθεί στο πλαίσιο 
κάποιου ευρωπαϊκού προγράμματος η χρηματοδότηση και υλοποίηση δράσεων που αφορούν 
την πρόληψη και τη λήψη μέτρων για καταστροφές όχι μόνο σαν ιδέα αλλά και ως δράσεις με 
κίνητρα, που θα αποσκοπούσαν στην ενίσχυση της ετοιμότητας σε προσωπικό ή 
οικογενειακό πρακτικό επίπεδο. Με οικονομικά κίνητρα ή άλλου φορολογικού χαρακτήρα 
διευκολύνσεις, μπορεί να προωθηθεί η αγορά και η συντήρηση ενός Σακιδίου Εκτάκτων 
Αναγκών ή ενός Κυτίου Βασικών Προμηθειών. Έτσι θα ενισχυθεί η δυνατότητα υλοποίησης 
των ανωτέρω ή και άλλων δράσεων, επιπλέον δε, όσοι είναι ήδη κάτοχοι θα έχουν την 
δυνατότητα να βελτιώσουν και να εκσυγχρονίσουν τα υφιστάμενα σακίδια. Πάντα βέβαια θα 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ειδικές συνθήκες των παραμεθόριων ή νησιωτικών 
περιοχών ή οι ειδικές ανάγκες των ατόμων που χρήζουν βοήθειας. 
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Στη σημερινή εποχή, για λόγους αλτρουιστικούς, ρεαλιστικούς αλλά και πολιτικής 
ορθότητας, οι περισσότεροι οργανισμοί και υπηρεσίες Π.Π. σε παγκόσμιο επίπεδο 
συμπεριλαμβάνουν στον σχεδιασμό τους και στις ενημερωτικές/διαφημιστικές τους 
καμπάνιες άτομα με ειδικές ανάγκες καθώς και άλλες ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες. Αυτό 
που απουσιάζει246 όμως, είναι η επικέντρωση σε πρόσωπα με ειδικές ευπάθειες και 
χαρακτηριστικά, όπως για παράδειγμα είναι οι παχύσαρκοι συνάνθρωποι μας. Ενδιαφέρον θα 
παρουσίαζε η ένταξη αυτών των ανθρώπων όχι απλά στον γενικό σχεδιασμό εκτάκτων 
αναγκών, δηλαδή σχετικά με το πώς μπορούν να προετοιμαστούν και να ανταποκριθούν σε 
καταστροφές, αλλά επιπλέον ενδιαφέρον θα είχε και η πραγματοποίηση έρευνας πάνω σε 
θέματα που σχετίζονται με την προσαρμογή του σακιδίου και του κυτίου στις ικανότητες 
αυτών των ανθρώπων σε συνδυασμό με την καθοδήγηση για εκκένωση με ίδια μέσα. 

Η σταδιακή μετατροπή ενός σημαντικού τμήματος του πληθυσμού σε ενεργούς 
πολίτες είναι βασικό στοιχείο στην ατομική και οικογενειακή προετοιμασία για την 
αντιμετώπιση επικίνδυνων καταστάσεων. Τα νοικοκυριά247 χαμηλών εισοδημάτων και αυτά 
µε αρχηγούς γυναίκες είναι σύνηθες να αντιμετωπίζουν τα μεγαλύτερα προβλήματα και 
έχουν παθητική προσέγγιση σε καταστροφικά φαινόμενα. Επομένως, είναι σημαντικό να 
δοθούν έμφαση και κίνητρα από τις κρατικές υπηρεσίες, τις εθελοντικές οργανώσεις ή τους 
ανάλογους συλλόγους και τις δομές, με σκοπό την προώθηση της ιδέας του Σακιδίου  
Εκτάκτων Αναγκών και του Κυτίου Βασικών Προμηθειών, ειδικά σε τέτοια νοικοκυριά. 
Μετά από ειδική μελέτη μπορεί να γίνει επιπλέον και προσωποποιημένη ή ανά πληθυσμιακή 
ομάδα ή ανάλογα με το είδος και το μέγεθος του κίνδυνου στοχοθεσία σε γενικότερα θέματα 
προετοιμασίας που θα λαμβάνει υπόψη της και την τοπική κουλτούρα. 

Παλαιότερες ερευνητικές μελέτες που διεξήχθησαν στις Η.Π.Α. αποκαλύπτουν ότι 
μόνο το 30-40% των Αμερικανών είχαν προμήθειες έκτακτης ανάγκης ή οικογενειακά 
έκτακτα σχέδια επικοινωνίας248. Σε άλλη ανάλογη έρευνα το 75% των ερωτηθέντων 
χαρακτηρίστηκε ως «ελάχιστα προετοιμασμένο» ή «μη προετοιμασμένο» λόγω έλλειψης 
προμηθειών έκτακτης ανάγκης249, ενώ το250 2013 η Northamptonshire σε έρευνα που 
πραγματοποίησε διαπίστωσε ότι μόνο το 7,2% των 755 ερωτηθέντων είχαν ένα σακίδιο.  
Εκτίμηση του γράφοντα αποτελεί ότι τα σημερινά αντίστοιχα ποσοστά στην Ελλάδα είναι 
πολύ πιο απογοητευτικά. Ωστόσο, η τοπική κυβέρνηση της Χαβάης251 αναγνωρίζοντας τη 
χρησιμότητα των προετοιμασιών, συνέστησε στον πληθυσμό της να έχει ως στόχο την 
οικιακή αυτάρκεια για δύο (2) εβδομάδες. Επίσης, οι αρμόδιες υπηρεσίες στον Καναδά 
ενθαρρύνουν τους πολίτες να είναι προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουν μόνοι τους - τις 
πρώτες 72 ώρες - τα συνήθη προβλήματα που μπορεί να ανακύψουν μετά από μία κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης, επιτρέποντας έτσι στους πρώτους (επαγγελματίες) ανταποκριτές να 

 
246 Lesley Gray , Lynn McAfee , Edward J McCrane and Carol MacDonald My grab bag is two suitcases: an 
autoethnographical view of a super-plus size self-evacuation from Hurricane Irma. 
https://www.preventionweb.net/publications/view/61212 (Ιανουάριος 2021) 
https://www.preventionweb.net/files/61212_612122018grayetalajem.pdf (Ιανουάριος 2021) 
247 Κ. Σαπουντζάκη, 2016, Κεφάλαιο 7ο Προσεγγίσεις του κινδύνου – Η µετάβαση από τη διαχείριση στη 
διακυβέρνησή του https://repository.kallipos.gr › 01_chapter_7 (Ιανουάριος 2021) 
248 Page L, Rubin J, Amlot R, Simpson J, Wessely S. Are Londoners prepared for an emergency? A longitudinal 
study following the London bombings. Biosecurity & Bioterrorism. 2008; 6: 309–319. 
249 Blessman J, Skupski J, Jamil M, Jamil H, Bassett D, Wabeke R, et al. Barriers to at-home-preparedness in 
public health employees: Implications for disaster preparedness training. Journal of Occupational and 
Environmental Medicine. 2009; 49: 318–326. 
250 The Grab Bag Debate: just how effective are Go Bags and Emergency Kits? 
https://evaq8.co.uk/blog/the-grab-bag-debate/ (Ιανουάριος 2021) 
251https://twitter.com/GovHawaii/status/1032405054718799872?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweete
mbed%7Ctwterm%5E1032405054718799872%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Feva
q8.co.uk%2Fblog%2F (Ιανουάριος 2021) 

https://www.preventionweb.net/publications/view/61212
https://www.preventionweb.net/files/61212_612122018grayetalajem.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2963593/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2963593/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17351518
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17351518
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17351518
https://evaq8.co.uk/blog/the-grab-bag-debate/
https://twitter.com/GovHawaii/status/1032405054718799872?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1032405054718799872%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fevaq8.co.uk%2Fblog%2F
https://twitter.com/GovHawaii/status/1032405054718799872?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1032405054718799872%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fevaq8.co.uk%2Fblog%2F
https://twitter.com/GovHawaii/status/1032405054718799872?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1032405054718799872%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fevaq8.co.uk%2Fblog%2F
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επικεντρωθούν σε εκείνους που έχουν πραγματικά επείγουσα ανάγκη. Στο σημείο αυτό αξίζει 
να θυμηθούμε ότι την 25η Απριλίου του 2015 σεισμός μεγέθους 7,8R έπληξε το Νεπάλ 
προκαλώντας τεράστιες καταστροφές και πολλούς νεκρούς. Όπως έχει περιγραφεί252 ένα 
Σακίδιο Εκτάκτων Αναγκών που κατείχε μια μητέρα παρείχε πολύτιμη βοήθεια όχι μόνο στην 
οικογένειά της αλλά και σε συνανθρώπους της. Πρόχειρο κατάλυμα, Α΄ Βοήθειες, φάρμακα, 
απολύμανση νερού, προσωπική υγιεινή κ.λπ. Όλο το περιεχόμενο φάνηκε να έχει ανεκτίμητη 
αξία και χρησιμοποιήθηκε μετά το συμβάν. Αξίζει όμως να σημειωθεί ότι είχε προηγηθεί στο 
πλαίσιο ενός μακροπρόθεσμου σχεδιασμού μείωσης των κινδύνων καταστροφών, η ανάλογη 
εκπαίδευσή της σε θέματα ετοιμότητας το έτος 2013, είχε κάνει κτήμα της τη σχετική γνώση 
και επιπλέον είχε προχωρήσει στην αποθήκευση του σακιδίου. Επιπροσθέτως, τα τελευταία 
χρόνια, τα εξειδικευμένα Σακίδια Εκτάκτων Αναγκών κερδίζουν συνεχώς έδαφος, όπως για 
παράδειγμα οι σάκοι εκτάκτων αναγκών που χορηγήθηκαν στην Νιούε253 (Niue254) ή στα 
νησιά Φίτζι255 (Fiji256). Εκτός από την επίλυση γενικών αναγκών και πρακτικών θεμάτων, 
βοηθούν και σε ειδικούς κινδύνους. Η εκπαίδευση257, η ευαισθητοποίηση του πληθυσμού, 
αλλά και η αρχική χορήγηση ενός σακιδίου σε άτομα που κατοικούν σε αναπτυσσόμενες ή 
δυσπρόσιτες περιοχές πρέπει να είναι πρωταρχικό μέλημα της παγκόσμιας κοινότητας. 

  
Εικόνες 7.1,2. Χορήγηση Σακιδίων Εκτάκτων Αναγκών για ειδικές χρήσεις από την Ε.Ε. σε νησιωτικές χώρες. 

 
Εκτός αυτών, έχει διαπιστωθεί258 ότι το κοινό γίνεται αποδέκτης των πληροφοριών 

που βρίσκονται διάχυτες στο διαδίκτυο. Αυτό όμως έχει ως αποτέλεσμα αφενός αυτή την 
ενημέρωση να μην την έχουν άτομα μεγαλύτερης ηλικίας που δεν έχουν ευχέρεια στη χρήση 
των σύγχρονων τρόπων ενημέρωσης, αφετέρου οι αναρτημένες πληροφορίες που σχετίζονται 
με την ετοιμότητα για καταστροφές να μην είναι υποχρεωτικά οι ορθές και ενδεδειγμένες. Η 

 
252 USAID (United States Agency for International Development). 2015. “Go bags” increase earthquake 
preparedness in Nepal. USAID News & Information. Last modified June 3.  
https://www.usaid.gov/results-data/success-stories/go-bags-increase-earthquake-preparedness-nepal. 
(Ιανουάριος 2021) 
253 Emergency grab bags to promote safety at sea in Niue 
https://www.spc.int/updates/news/2015/11/emergency-grab-bags-to-promote-safety-at-sea-in-niue (Μάιος 
2021) 
254 https://en.wikipedia.org/wiki/Niue (Μάιος 2021) 
255 Disaster preparedness kit handover 
https://www.fbcnews.com.fj/news/disaster-preparedness-kit-handover/ (Μάιος 2021) 
256 https://en.wikipedia.org/wiki/Fiji (Μάιος 2021) 
257https://twitter.com/NorthantsEPTeam/status/1009405109414039553?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5E
tweetembed%7Ctwterm%5E1009405109414039553%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F
%2Fevaq8.co.uk%2Fblog%2F (Μάιος 2021) 
258 Swabir SF, Ansuya, Malathi GN. A Pre experimental study to assess effectiveness of a video awareness 
programme on disaster preparedness and preparation of families disaster preparedness kit f or urban adults of 
udupi district south India. International Journal of current Research. 2014; 6: 7132-7136. 
https://www.journalcra.com/article/pre-experimental-study-assess-effectiveness-video-awareness-
programme-disaster-preparedness (Ιανουάριος 2021) 

https://www.usaid.gov/results-data/success-stories/go-bags-increase-earthquake-preparedness-nepal
https://www.spc.int/updates/news/2015/11/emergency-grab-bags-to-promote-safety-at-sea-in-niue
https://en.wikipedia.org/wiki/Niue
https://www.fbcnews.com.fj/news/disaster-preparedness-kit-handover/
https://en.wikipedia.org/wiki/Fiji
https://twitter.com/NorthantsEPTeam/status/1009405109414039553?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1009405109414039553%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fevaq8.co.uk%2Fblog%2F
https://twitter.com/NorthantsEPTeam/status/1009405109414039553?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1009405109414039553%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fevaq8.co.uk%2Fblog%2F
https://twitter.com/NorthantsEPTeam/status/1009405109414039553?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1009405109414039553%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fevaq8.co.uk%2Fblog%2F
https://www.journalcra.com/article/pre-experimental-study-assess-effectiveness-video-awareness-programme-disaster-preparedness-?page=2
https://www.journalcra.com/article/pre-experimental-study-assess-effectiveness-video-awareness-programme-disaster-preparedness-?page=2
https://www.journalcra.com/article/pre-experimental-study-assess-effectiveness-video-awareness-programme-disaster-preparedness-?page=2
https://www.journalcra.com/article/pre-experimental-study-assess-effectiveness-video-awareness-programme-disaster-preparedness
https://www.journalcra.com/article/pre-experimental-study-assess-effectiveness-video-awareness-programme-disaster-preparedness
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πλειονότητα των ανθρώπων έχει μια υπεραισιοδοξία, αισθάνεται ότι δεν θα προκύψουν 
κίνδυνοι ή απειλές. Επίσης κάποιοι, αν και δηλώνουν ή αισθάνονται προετοιμασμένοι για να 
αντιμετωπίσουν μια καταστροφή, στην πραγματικότητα, αντικειμενικά είναι απροετοίμαστοι. 
Η ελλιπής ή αποσπασματική γνώση σχετικά με την έννοια του Σακιδίου Εκτάκτων Αναγκών 
και του Κυτίου Βασικών Προμηθειών, των υλικών ή των αναλώσιμων που πρέπει να 
περιέχονται και του τρόπου ανανέωσης και συντήρησης των συλλογών (kit) δείχνει ότι είναι 
απαραίτητη πλέον μια ανεξάρτητη εκστρατεία ενημέρωσης από τους καθ’ ύλην αρμοδίους 
(Π.Π., Τοπική Αυτοδιοίκηση) με άξονα αυτά τα αντικείμενα. Ιδιαίτερη έμφαση μπορεί να 
δοθεί στην άμβλυνση πεποιθήσεων όπως: «χρειάζεται χώρος, χρόνος, και χρήματα για αυτές 
τις ετοιμασίες», «δεν είναι αποτελεσματικά αφού δεν μπορούν να αποτρέψουν μια 
καταστροφή» κ.λπ.  

 
Εικόνες 7.3,4. Ενδιαφέροντα ενημερωτικά μηνύματα σχετικά με εφόδια και σακίδια σε δημοφιλή κοινωνικά μέσα 
 

Είναι γνωστό ότι η «1η Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως παγκόσμια ημέρα Πολιτικής 
Προστασίας από τον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Άμυνας (I.C.D.O.)»259. Σε αυτό το πλαίσιο 
η ίδια ημέρα θα μπορούσε να θεσμοθετηθεί και ως ημέρα «Ατομικής και Οικογενειακής 
Ετοιμότητας» με προτροπή στην απόκτηση και συντήρηση ενός ατομικού Σακιδίου 
Εκτάκτων Αναγκών και ενός Κυτίου Βασικών Προμηθειών ανά νοικοκυριό. Καθώς μάλιστα 
έχει διαπιστωθεί ότι συχνά οι κάτοχοί τους παραμελούν τη συντήρησή τους, τη στιγμή 
μάλιστα που θα έπρεπε τουλάχιστον δύο (2) φορές τον χρόνο να ελέγχονται και να 
επικαιροποιείται το περιεχόμενό τους, προτείνεται διαζευκτικά αυτό να πραγματοποιείται: ή 
α) με την αλλαγή της ώρας (θερινή: τελευταία Κυριακή του Μαρτίου, χειμερινή: τελευταία 
Κυριακή του Οκτωβρίου) και μέχρι την οριστική εφαρμογή της απόφασης της ολομέλειας 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για κατάργηση της αλλαγής ώρας ή β) με αποστολή 
ενημερωτικού μηνύματος από τον πανευρωπαϊκό αριθμό εκτάκτου ανάγκης (112), δύο φορές 
το χρόνο (άνοιξη και φθινόπωρο) ή γ) σε κάποιες χαρακτηριστικές τοπικές ημερομηνίες, 
επετείους ή εορτές ή τέλος δ) ατομικά από τον κάθε πολίτη που θα θέσει στο κινητό του 
τηλέφωνο δύο υπενθυμίσεις ανά έτος σε βολικές για αυτόν ημερομηνίες, με τον κατάλληλο 

 
259 1η Μαρτίου: Παγκόσμια Ημέρα Πολιτικής Προστασίας 
https://www.civilprotection.gr/el/1%CE%B7-%CE%BC%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85-
%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%B1-
%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B1-
%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-
%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82-0 (Ιανουάριος 2021) 

https://www.civilprotection.gr/el/1%CE%B7-%CE%BC%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B1-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82-0
https://www.civilprotection.gr/el/1%CE%B7-%CE%BC%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B1-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82-0
https://www.civilprotection.gr/el/1%CE%B7-%CE%BC%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B1-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82-0
https://www.civilprotection.gr/el/1%CE%B7-%CE%BC%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B1-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82-0
https://www.civilprotection.gr/el/1%CE%B7-%CE%BC%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B1-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82-0
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ήχο και το ανάλογο γραπτό μήνυμα. Επιπλέον, όπως ήδη συμβαίνει στις Η.Π.Α.260, στο 
Ηνωμένο Βασίλειο261, στις Φιλιππίνες (έχει αναφερθεί σε προηγούμενο κεφάλαιο) και αλλού, 
θα μπορούσε να καθορισθεί και στην Ελλάδα όχι μόνο μια μέρα, αλλά ένας μήνας μέσα στο 
έτος που να είναι αφιερωμένος σε θέματα Πολιτικής Προστασίας, προετοιμασίας και στην 
ενίσχυση της ανθεκτικότητας, με κάποια επιμέρους μέρα αυτού του μήνα να είναι 
αποκλειστικά αφιερωμένη στο Σακίδιο Εκτάκτων Αναγκών και στο Κυτίο Βασικών 
Προμηθειών. 

 

  

 
Εικόνες 7.5-8. Ψηφιακά και άλλα διαφημιστικά για τον “Εθνικό Μήνα Ετοιμότητας” απέναντι σε καταστροφές. 

 
Επίσης, επειδή απουσιάζει ένα ελληνικό εγχειρίδιο αλλά και συγκεκριμένα ελληνικά 

πρότυπα και τεχνικές προδιαγραφές για τα υλικά από τα οποία θα έχουν κατασκευασθεί αυτά 
τα αντικείμενα ετοιμότητας, καλό θα ήταν, μετά από διαβούλευση, να ορισθεί η μέθοδος και 
τα κατάλληλα υλικά και να τεθούν σε ισχύ. Έτσι, σακίδιο και κυτίο είτε χορηγούμενα δωρεάν 
από την Πολιτεία, είτε διατιθέμενα για αγορά στο εμπόριο θα είναι επαρκώς ελεγμένα και 
πιστοποιημένα. Αρχικά, όμως, θα πρέπει να τυποποιηθεί, να καθορισθεί το μέγεθος, πιθανόν 
δε το είδος των υλικών και η ποσότητα των άλλων παρελκόμενων που θα περιέχονται μέσα 
σε αυτά, χαρακτηριστικά δηλαδή που έχουν σχέση με τον χρόνο απόκρισης των κρατικών 
μηχανισμών μετά από μια καταστροφή. Με άλλα λόγια, πρωτεύον είναι να καθορισθεί αν το 
Ελληνικό Σακίδιο Εκτάκτων Αναγκών θα ανταποκρίνεται κατ΄ελάχιστο στις ατομικές 
ανάγκες μίας, δύο ή τριών ημερών και αν το Ελληνικό Κυτίο Βασικών Προμηθειών θα 

 
260 National Preparedness Month https://www.ready.gov/september (Ιανουάριος 2021) 
261 Boost your resilience in 30 ways, Follow #30days30waysUK every September on social media 
https://www.30days30waysuk.org.uk/ (Ιανουάριος 2021) 
30 Days, 30 Ways UK: The Preparedness Games https://www.northamptonshire.gov.uk/councilservices/fire-
safety-and-emergencies/emergencies/Pages/30-days-30-ways.aspx  (Ιανουάριος 2021) 
September was Preparedness Month: Are you more prepared? https://assetprotectiongroup.co.uk/september-
was-preparedness-month-are-you-more-prepared/ (Ιανουάριος 2021) 

https://www.ready.gov/september
https://www.30days30waysuk.org.uk/
https://www.northamptonshire.gov.uk/councilservices/fire-safety-and-emergencies/emergencies/Pages/30-days-30-ways.aspx
https://www.northamptonshire.gov.uk/councilservices/fire-safety-and-emergencies/emergencies/Pages/30-days-30-ways.aspx
https://assetprotectiongroup.co.uk/september-was-preparedness-month-are-you-more-prepared/
https://assetprotectiongroup.co.uk/september-was-preparedness-month-are-you-more-prepared/
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περιλαμβάνει αγαθά για μερικές ημέρες ή εβδομάδες. Σίγουρα όμως, καθώς οι συνήθεις 
δυσμενείς συνθήκες σε μια καταστροφή είναι κοινές, θα πρέπει τόσο το κυτίο όσο και το 
σακίδιο να έχουν προδιαγραφές και να περιλαμβάνουν αντικείμενα για την αντιμετώπιση 
καταστάσεων όπως διαβίωση χωρίς ρεύμα, ελλείψεις σε πόσιμο νερό, περιορισμός στην οικία 
ή άμεση εκκένωση περιοχής κ.λπ.  

 

  
 

  
 
Εικόνες 7.9-12. Πάντα ακολουθούμε τις καντευθηντήριες οδηγίες των αρμοδίων Αρχών και προσαρμόζουμε 
αναλόγως το οικογενειακό ή ατομικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Συχνά, όπως στον Δήμο Πατρέων, οι 
επικινδυνότητες έχουν εντοπισθεί και επισημανθεί, έχουν ορισθεί οι οδοί διαφυγής που θα χρησιμοποιηθούν σε 
περίπτωση καταστροφής, καθώς και τα σημεία συγκέντρωσης του πληθυσμού. Σε αντίθετη περίπτωση, εντοπίζουμε 
τα πιθανά προβλήματα και τους κινδύνους (π.χ. συχνές πλημμύρες). Σχεδιάζουμε από πριν τις ενέργειές μας σε 
περίπτωση καταστροφής (π.χ. διαφυγή μέσω συγκεκριμένων οδών). Ενημερώνονται όλα τα μέλη του νοικοκυριού 
για το σημείο συνάντησης (πάρκο με χαμηλή βλάστηση, γήπεδο, πλατεία με χαμηλά κτήρια γύρω κ.λπ.). 
Εντάσσουμε το Κυτίο Βασικών Προμηθειών στον γενικό σχεδιασμό μας και δεν ξεχνάμε να πάρουμε μαζί μας σε 
περίπτωση εκκένωσης, ένα λειτουργικό και επικαιροποιημένο Σακίδιο Εκτάκτων Αναγκών.  
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Εικόνες 7.13-19. Στις καταστροφικές φωτιές του Αυγούστου του 2021 υλοποιήθηκαν πολλές και εκτεταμένες 
εκκενώσεις περιοχών σε όλη την Ελλάδα. Οι πυρκαγιές επεκτάθηκαν σε πολλά και μεγάλα μέτωπα και η 
απομάκρυνση των κατοίκων ήταν ξαφνική, άμεση και χρησιμοποιήθηκε κάθε μέσο. Από το εξερχόμενο σκέλος του 
Πανευρωπαϊκού Αριθμού 112 (Ειδοποιήσεις Συστήματος Συναγερμού Πολιτών) πραγματοποιήθηκε ευρεία χρήση 
των επειγουσών ειδοποιήσεων και έγινε φανερή η αναγκαιότητα της ύπαρξης του ατομικού Σακιδίου Εκτάκτων 
Αναγκών. Στην πράξη ένα επικαιροποιημένο Β.Ο.Β.72 με το αντίστοιχο οικογενειακό σχέδιο εκκένωσης, 
προσαρμοσμένο στις τοπικές συνθήκες, αποτελούν βασικά στοιχεία πρόληψης για την αντιμετώπιση ενός εκτάκτου 
επικίνδυνου γεγονότος. Ειδικά στις περιπτώσεις εγκατάλειψης της κύριας οικίας, λόγω πιθανής ολοκληρωτικής 
καταστροφής της, ήταν εμφανές το όφελος από την διατήρηση εφεδρικού ηλεκτρονικού ή άλλου αρχείου με τα 
σημαντικότερα ατομικά ή οικογενειακά έγγραφα, εντός του σακιδίου. 
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Εικόνες 7.20-27. Στις πρόσφατες μεγάλες ξαφνικές πλημμύρες στην Γερμανία (Ιούλιος 2021) εκτός από τους 
εκατοντάδες νεκρούς και τραυματίες, τις τεράστιες καταστροφές και τις οικονομικές και περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις, παρατηρήθηκαν κατολισθήσεις, εκτεταμένες διακοπές ρεύματος και εγκλωβισμοί πολιτών σε κτίρια. 
Μια φυσική καταστροφή μπορεί να εκδηλωθεί παντού, κάθε χρονική στιγμή. Το κράτος όσο οργανωμένο και αν 
είναι, οι δομές Πολιτικής Προστασίας όσο εξοπλισμένες και αν είναι και οι διασώστες έστω και αν έχουν λάβει την 
βέλτιστη εκπαίδευση, δεν μπορούν να επέμβουν άμεσα παντού. Στην πραγματικότητα, οι αρχές και τα σωστικά 
συνεργεία χρειάστηκαν μεγάλο χρονικό διάστημα για να ολοκληρώσουν τις διασώσεις. Οι μετακινήσεις των 
πολιτών για πολλές ημέρες ήταν δυσχερείς ή επικίνδυνες, η κυκλοφορία των οχημάτων συχνά αδύνατη, ενώ οι  
επικοινωνίες δύσκολες και περιορισμένες. Η διατήρηση ενός κυτίου με βασικές προμήθειες στην κύρια οικία 
απεδείχθη ιδιαίτερα σημαντική. Η ύπαρξη καθαρού πόσιμου νερού και τροφών που δεν χρειάζονται ιδιαίτερη 
προετοιμασία, προκειμένου να καταναλωθούν, βοηθά σε ανάλογες καταστάσεις. 
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Στην Ελλάδα σε ερευνητικές και άλλες εργασίες262, 263 για το φράγμα Αστερίου 
(Πείρου – Παραπείρου) που βρίσκεται στην Αχαΐα και πλέον έχει υλοποιηθεί, εξετάσθηκαν 
τα ανεπιθύμητα και καταστροφικά αποτελέσματα σε περίπτωση θραύσης του φράγματος. Ο 
διαθέσιμος χρόνος από τη στιγμή της πιθανής αστοχίας του φράγματος, είναι της τάξης των 
3-5 λεπτών μικρότερος του χρόνου άφιξης του πλημμυρικού κύματος και κυμαίνεται 
σύμφωνα με το δυσμενές σενάριο και το σενάριο «ηλιόλουστης μέρας» από 2 – 33 min για 
τις κατάντη περιοχές. Επίσης η ομάδα εργασίας264, της Ελληνικής Επιτροπής Μεγάλων 
Φραγμάτων, στα σχετικά Σχέδια Αντιμετώπισης Εκτάκτων / Επικίνδυνων Καταστάσεων 
(Σ.Α.Ε.Κ.) επισημαίνει την αναγκαιότητα για τον προγραμματισμό και την πραγματοποίηση 
ασκήσεων ετοιμότητας έγκαιρης και ασφαλούς εκκένωσης περιοχών σε περίπτωση 
προβλημάτων σε φράγματα. Τονίζει επίσης, την αναγκαιότητα για τη σήμανση ασφαλών 
θέσεων συγκέντρωσης του πληθυσμού και οριοθέτησης της κατάντη περιοχής με 
προειδοποιητικές πινακίδες, καθώς και για άλλες δράσεις. Σε αυτές τις δράσεις μπορεί να 
ενταχθεί η εκπαίδευση του εν δυνάμει πληττόμενου πληθυσμού με κατευθυντήριες οδηγίες 
για τη δημιουργία και τη συντήρηση ενός ατομικού μικρού σακιδίου εκτάκτων αναγκών, 
αλλά και ενός μεγαλύτερου που θα περιέχει βασικά έγγραφα (π.χ. έγγραφα ταυτοποίησης) και 
θα βρίσκεται σε ασφαλή περιοχή. 

Είναι κοινή πεποίθηση ότι η Πολιτεία δεν είναι θεμιτό να αντιδρά σπασμωδικά σε 
έκτακτες ανάγκες. Μέσω συγκεκριμένων προγραμματισμένων δράσεων που αποβλέπουν 
κατά κύριο λόγο στην προστασία και την ασφάλεια των πολιτών πρέπει να καταπραΰνει τα 
δυσμενή αποτελέσματα μιας καταστροφής. Πρωτεύοντα ρόλο σε αυτές τις δράσεις κατέχει η 
πρόληψη ως απάντηση σε καταστροφικές απειλές που δημιουργούν όχι μόνο διάφορα ακραία 
καιρικά φαινόμενα, αλλά και κακόβουλες ανθρωπογενείς ενέργειες συμπεριλαμβανομένων 
των τρομοκρατικών προσβολών και των καταστροφικών αποτελεσμάτων ενός πολέμου ή 
πολεμικού επεισοδίου, καθώς και των τεχνολογικών ατυχημάτων (καταστροφή βασικών 
υποδομών, μεγάλες πυρκαγιές, διασπορά Βιολογικών, Ραδιολογικών και Χημικών ουσιών). 
Επομένως, αφενός οι δράσεις των συλλογικών οργάνων διοίκησης, αφετέρου οι προσωπικές 
ενέργειες, πρέπει να εστιάζονται όχι αποκλειστικά μόνο στην αποφυγή του καταστροφικού 
φαινόμενου, πράγμα που είναι αδύνατο πολλές φορές, αλλά στην πρόληψη, στην 
προετοιμασία και στην θωράκιση τόσο του συστήματος όσο και των προσώπων από τέτοια 
φαινόμενα. Σε αυτό το πλαίσιο265 η εκπαίδευση των στρατευσίμων, που αποτελούν 
σημαντικού τμήμα του πληθυσμού, θα βοηθούσε σημαντικά και σταδιακά θα δημιουργούσε 
μια κρίσιμη μάζα καθώς, διαδοχικές σειρές/κλάσεις στρατεύσιμων θα εξοικειώνονταν με τις 
σχετικές διαδικασίες σε μεθόδους και τεχνικές διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων με 
έμφαση στις φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές. Μάλιστα όπως φάνηκε από τις 
αυθόρμητες απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο πολλοί έμαθαν για το Β.Ο.Β.72 κατά τη 

 
262 Αλέξανδρος Κ. Δημητρακόπουλος, Αθανάσιος Α. Δήμας, Βασίλειος Κ. Καλέρης, ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΝΤΗ ΛΟΓΩ ΑΣΤΟΧΙΑΣ – ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΥ Τμήμα 
Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Πατρών, Ιούλιος 2011 
263 Ελισάβετ Θ. Ντόκα, Μονοδιάστατη αριθμητική προσομοίωση διόδευσης πλημμυρικού κύματος λόγω 
αστοχίας του φράγματος Αστερίου ΜΔΕ, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα 2011. 
https://nemertes.library.upatras.gr/jspui/bitstream/10889/5069/3/Nimertis_Ntoka%28pol%29.pdf 
(Ιανουάριος 2021) 
264 Ομάδα Εργασίας: Σχέδια Αντιμετώπισης Έκτακτων / Επικίνδυνων Καταστάσεων (ΣΑΕΚ), Ελληνική Επιτροπή 
Μεγάλων Φραγμάτων, Έκδοση 2η – 12/2016. 
265 Θάνος Ντόκος: «Κουλτούρα ασφαλείας και διαχείριση εκτάκτων καταστάσεων» Δημοσίευση 28 Ιουλίου 
2018 https://www.eliamep.gr/media/%CE%B8%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CF%82-
%CE%BD%CF%84%CF%8C%CE%BA%CE%BF%CF%82-
%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%BB%CF%84%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B1-
%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9/ 
(Ιανουάριος 2021) 

https://nemertes.library.upatras.gr/jspui/bitstream/10889/5069/3/Nimertis_Ntoka%28pol%29.pdf
https://www.eliamep.gr/media/%CE%B8%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CF%82-%CE%BD%CF%84%CF%8C%CE%BA%CE%BF%CF%82-%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%BB%CF%84%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B1-%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9/
https://www.eliamep.gr/media/%CE%B8%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CF%82-%CE%BD%CF%84%CF%8C%CE%BA%CE%BF%CF%82-%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%BB%CF%84%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B1-%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9/
https://www.eliamep.gr/media/%CE%B8%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CF%82-%CE%BD%CF%84%CF%8C%CE%BA%CE%BF%CF%82-%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%BB%CF%84%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B1-%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9/
https://www.eliamep.gr/media/%CE%B8%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CF%82-%CE%BD%CF%84%CF%8C%CE%BA%CE%BF%CF%82-%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%BB%CF%84%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B1-%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9/
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στρατιωτική θητεία τους. Υπάρχει δηλαδή κατά την περίοδο της στρατιωτικής εκπαίδευσης 
το πρόσφορο έδαφος για εστίαση στα συγκεκριμένα θέματα που πραγματεύεται η παρούσα 
εργασία και ειδικότερα στο Σακίδιο Εκτάκτων Αναγκών. Η ίδια έρευνα έδειξε ότι η 
εκπαιδευτική κοινότητα (από την Πρωτοβάθμια έως την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση) πρέπει 
και μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο. Από τη σχολική ηλικία που οι μαθητές 
συνειδητοποιούν σταδιακά το περιβάλλον τους, δύναται με τις κατάλληλες παρεμβάσεις τόσο 
τα ίδια τα παιδιά όσο και οι κηδεμόνες τους να κτίσουν το δικό τους σακίδιο. Αλλά και σε 
πανεπιστημιακές/πανεπιστημιακά σχολές/τμήματα που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με 
δραστηριότητες στο ύπαιθρο ή με εργασίες στο πεδίο υπάρχει το κατάλληλο υπόβαθρο για 
ενημέρωση και διάδοση της ιδέας. 

Συχνά από συνανθρώπους μας τίθενται διάφοροι προβληματισμοί266: Είναι ορθή και 
αποτελεσματική η κατοχή ενός Σακιδίου Εκτάκτων Αναγκών και ενός Κυτίου Βασικών 
Προμηθειών ως ένδειξη ετοιμότητας; Με άλλα λόγια, δύναται να αποτελέσει ένα δείκτη 
ατομικής και οικιακής ετοιμότητας; Μήπως αυτού του είδους οι προετοιμασίες ανήκουν στο 
παρελθόν και είναι ένα στρατιωτικό ή παραστρατιωτικό κατάλοιπο του Ψυχρού Πολέμου που 
προκαλεί σύγχυση στους πολίτες και ένας πλεονασμός στα σύγχρονα οργανωμένα και 
αναπτυγμένα κράτη; Γιατί δεν υπάρχει πλήρης συναίνεση στον χρόνο και στα υλικά που θα 
περιέχονται; Έχει εφαρμογή σε φτωχά νοικοκυριά και άτομα που κατοικούν σε δυσπρόσιτες 
περιοχές; Έχει αποδειχθεί επιστημονικά ότι αυτά συμβάλουν σε σημαντικό βαθμό στην 
αντιμετώπιση καταστροφών;  

Στο πλαίσιο του Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030267 (United 
Nations Office for Disaster Risk Reduction), ξεκαθαρίσθηκε ότι πρέπει να οδηγηθούμε σε μια 
συμπαγή ολιστική προσέγγιση ως προς την αντιμετώπιση των κίνδυνων με συμμετοχή των 
πολιτών σε δραστηριότητες ετοιμότητας σε όλα τα επίπεδα. Η ετοιμότητα των νοικοκυριών 
είναι θεμελιώδες συστατικό και αποτελεί τυπική μεν, ουσιαστική δε παράμετρο. Η σύσταση 
για αυτάρκεια κατά τη διάρκεια και μετά από μια καταστροφή για τουλάχιστον τρεις ημέρες 
αποτελεί βασική οδηγία. Ο ακριβής χρόνος όμως είναι συνάρτηση των περιστάσεων, της 
γεωγραφικής περιοχής και των ειδικών χαρακτηριστικών του κάθε νοικοκυριού. Η 
καθιέρωση έτοιμων kit για παγκόσμια χρήση, η απόλυτη τυποποίηση των σακιδίων και η 
επιβολή συγκεκριμένων προτύπων που να αφορούν όλους τους ανθρώπους δεν έχει νόημα. Οι 
άνθρωποι έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά, ιδιαιτερότητες, προσωπικές ανάγκες και 
προτιμήσεις που εξαρτώνται από το περιβάλλον στο οποίο ζουν, αλλάζουν με την ηλικία και 
μεταβάλλονται με την πάροδο του χρόνου. Αντίθετα πρέπει να προέχουν οι γενικές 
κατευθυντήριες οδηγίες για την κάλυψη βασικών τομέων (υγεία, νερό, τροφή, προστασία 
κ.λπ.), χωρίς να εξειδικεύονται υλικά, εργαλεία, αγαθά, παρελκόμενα ή αναλώσιμα. Η 
απουσία δεσμευτικών και απόλυτων προτύπων σε παγκόσμιο επίπεδο είναι ορθή και έχει την 
ικανότητα να καλύψει τις συχνά μεταβαλλόμενες τοπικές και ατομικές ανάγκες. Σε 
παγκόσμιο επίπεδο, οι διαφορετικές λίστες με υλικά που μπορούν να τοποθετηθούν σε ένα 
σακίδιο είναι πολλές δεκάδες. Για παράδειγμα στη Σιγκαπούρη, σε μια τσάντα ετοιμότητας, 
το νερό και το φαγητό είναι προαιρετικά, αλλά η μάσκα προσώπου (Ν95) και η σφυρίχτρα 
θεωρούνται βασικά είδη. Ίσως η ενδεδειγμένη λύση για το Σακίδιο Εκτάκτων Αναγκών να 
είναι ένα γενικό περίγραμμα ή το βασικό πλαίσιο ανά γεωγραφική περιοχή ή Εθνικό 
οργανισμό Πολιτικής Προστασίας.  

Επίσης, έχει αποδειχθεί ότι μια εξελιγμένη τεχνολογικά κοινωνία δεν είναι λιγότερο 
ευάλωτη από μια κοινωνία που μειονεκτεί σε ανάλογα χαρακτηριστικά, απλά οι κίνδυνοι και 

 
266 The Grab Bag Debate: just how effective are Go Bags and Emergency Kits? 
https://evaq8.co.uk/blog/the-grab-bag-debate/ (Ιανουάριος 2021) 
267 Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030 
https://www.undrr.org/publication/sendai-framework-disaster-risk-reduction-2015-2030 (Μάρτιος 2021) 
https://www.undrr.org/implementing-sendai-framework/what-sendai-framework (Μάιος 2021) 

https://evaq8.co.uk/blog/the-grab-bag-debate/
https://www.undrr.org/publication/sendai-framework-disaster-risk-reduction-2015-2030
https://www.undrr.org/implementing-sendai-framework/what-sendai-framework
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τα σημεία τρωτότητας διαφέρουν. Οι πόροι είτε είναι ανθρώπινοι είτε υλικοί όπου και αν 
βρίσκονται, επηρεάζονται σημαντικά από μεγάλες πλημμύρες, εκτεταμένες πυρκαγιές, 
σεισμούς ή σοβαρές καταιγίδες. Σε ό,τι αφορά τώρα το κόστος για τους οικονομικά 
ασθενέστερους ή τις μειονότητες, όπως έχει φανεί268, το κυρίαρχο στοιχείο παραμένει η 
εκπαίδευση. Άλλωστε με ελάχιστο προϋπολογισμό δύναται να κτίσει σταδιακά κάποιος ένα 
σακίδιο ή ένα κυτίο ενώ πάντα υπάρχει και η δυνατότητα επιδότησης ή κρατικής αρωγής.  

Επιπλέον, η απουσία εκτεταμένων και εις βάθος μελετών, ποιοτικών μετρήσεων, 
επιστημονικών ερευνών και δημοσιευμάτων που θα επικεντρώνονται σε θέματα που 
σχετίζονται με το σακίδιο και το κυτίο, δεν αποδεικνύουν για παράδειγμα ότι ένα Β.Ο.Β.72 
είναι αχρείαστο σε μια καταστροφή. Το Β.Ο.Β.72 μπορεί να αποτελέσει την εναρκτήριο 
δύναμη για την ατομική ετοιμότητα και το Κυτίο Βασικών Προμηθειών το έναυσμα της 
οικιακής εφεδρικότητας. Άλλωστε ένα τέτοιο σακίδιο και κυτίο δεν ταυτίζονται με την 
ετοιμότητα αλλά είναι τμήμα της προετοιμασίας για απειλές και κινδύνους και θα μπορούσαν 
τελικά α) να αποτελέσουν έναν δείκτη ατομικής και οικιακής ετοιμότητας, β) η έλλειψή τους 
να αντανακλά τον βαθμό τρωτότητας μιας κοινότητας αλλά και γ) τα ποιοτικά στοιχεία και 
χαρακτηριστικά τους να αξιολογηθούν και να συνδεθούν με την ευπάθεια. 

Το Β.Ο.Β.72 δεν είναι μέσο για την εξασφάλιση της άνεσης σε μια επικίνδυνη 
κατάσταση. Είναι ένα μέσο που έχει ως αποστολή την ασφαλή διαβίωση τις πρώτες δύσκολες 
72 ώρες μετά το δυσάρεστο συμβάν. Λαμβάνοντας υπόψη τη γεωγραφική περιοχή που θα 
γίνει η χρήση του και τη γνώση του εξοπλισμού που περιέχει κρίνεται επιβεβλημένη η 
ανατροφοδότηση και η αξιολόγησή του μετά από κάθε περιστατικό ή σε τακτά χρονικά 
διαστήματα. Έμφαση θα πρέπει να δίνεται και στο θέμα της επικοινωνίας με άλλους χρήστες 
και στην ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών. Ένα σύγχρονο σακίδιο θα πρέπει να είναι 
διαλειτουργικό, να έχει δηλαδή ομαλή αλληλεπίδραση και σύνδεση με άλλα στοιχεία, να 
είναι συμβατό με αντικείμενα, να  ενσωματώνει και να ενσωματώνεται λειτουργικά με άλλα 
συστήματα και πολυμορφικό, δηλαδή να προσαρμόζεται στα δεδομένα του χρήστη, να 
τροποποιείται (να υπάρχει εσωτερική διαρρύθμιση και δυνατότητα προσθήκης, αφαίρεσης ή 
αντικατάστασης μερών), να υπάρχει δυνατότητα μελλοντικής αναβάθμισης, προσαρμογής σε 
νέες απαιτήσεις και τυχόν ιδιαιτερότητες και γενικότερα να μην προβληματίζει η χρήση του. 
Σημαντικό είναι να λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαμόρφωσή του όχι μόνο τα ειδικά 
χαρακτηριστικά του χρήστη (π.χ. σωματότυπος) αλλά το σύνολο των αγαθών, παρελκόμενων 
και μέσων με τα οποία θα υπάρχει διαδραστικότητα. Η ποιοτικές προτάσεις είναι δεκάδες και 
οι επιλογές για κάθε άτομο ποικίλες. Μια εξειδικευμένη και δοκιμασμένη πρόταση σακιδίου 
που έχει δημιουργηθεί για παρόμοιες περιστάσεις (Bail Out Bag) και προτείνεται να 
χρησιμοποιηθεί ως μικρό συμπαγές Β.Ο.Β. είναι το σακίδιο με εμπορική ονομασία 
«HELIKON TEX Bail out Bag Shadow» σε διάφορους χρωματισμούς, ενώ ένα άλλο είναι το 
«THE SEVENTY2 Survival System» που έχει χαρακτηρισθεί από πολλούς ως το καλύτερο 
Β.Ο.Β.72. 

Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της πιλοτικής έρευνας που διεξήχθη, θα 
μπορούσε να πραγματοποιηθεί διερεύνηση και άλλων κρίσιμων στοιχείων που αφορούν το 
Σακίδιο Εκτάκτων Αναγκών και το Κυτίο Βασικών Προμηθειών. Υπάρχει δηλαδή το 
έναυσμα για μια περαιτέρω ευρεία ερευνητική μελέτη σε αντιπροσωπευτικό δείγμα του 
ελληνικού πληθυσμού για να εξαχθούν χρήσιμα συγκριτικά συμπεράσματα. Τα 
αποτελέσματα της διερεύνησης, μπορούν να αποτελέσουν την κύρια κατευθυντήρια γραμμή 

 
268 Emily Y. Y. Chan, Jean H. Kim, Cherry Lin, Eliza Y. L. Cheung, Polly P. Y. Lee. Is Previous Disaster Experience a 
Good Predictor for Disaster Preparedness in Extreme Poverty Households in Remote Muslim Minority Based 
Community in China?  
https://www.researchgate.net/publication/233977269_Is_Previous_Disaster_Experience_a_Good_Predictor_f
or_Disaster_Preparedness_in_Extreme_Poverty_Households_in_Remote_Muslim_Minority_Based_Communit
y_in_China (Ιανουάριος 2021) 

https://www.researchgate.net/publication/233977269_Is_Previous_Disaster_Experience_a_Good_Predictor_for_Disaster_Preparedness_in_Extreme_Poverty_Households_in_Remote_Muslim_Minority_Based_Community_in_China
https://www.researchgate.net/publication/233977269_Is_Previous_Disaster_Experience_a_Good_Predictor_for_Disaster_Preparedness_in_Extreme_Poverty_Households_in_Remote_Muslim_Minority_Based_Community_in_China
https://www.researchgate.net/publication/233977269_Is_Previous_Disaster_Experience_a_Good_Predictor_for_Disaster_Preparedness_in_Extreme_Poverty_Households_in_Remote_Muslim_Minority_Based_Community_in_China
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στην ανάπτυξη του ελληνικού σακιδίου και του κυτίου αλλά και τη βάση για 
ανατροφοδότηση στη λεπτομερειακή ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος 
ετοιμότητας. Ίσως πλέον έχουν ωριμάσει οι συνθήκες για  την υλοποίηση και στην Ελλάδα 
των ανάλογων δράσεων. 

 

  
Εικόνες 7.28,29. Το HELIKON TEX Bail out Bag Shadow είναι ειδικά σχεδιασμένο προϊόν για σκληρή χρήση. 
Προσαρμόζεται και στο κάθισμα του οδηγού ή συνοδηγού, όπου παραμένει ανοιχτό χωρίς να πέφτει κάτω το 
περιεχόμενό του, προσφέροντας παράλληλα εύκολη πρόσβαση και οργάνωση των αντικειμένων που εσωκλείει. 
Διαθέτει μικρό υπόθεμα για κάθισμα, πολλές ειδικά σχεδιασμένες εσωτερικές και εξωτερικές θήκες για μικρά και 
μεγάλα παρελκόμενα,  ανεξάρτητη θήκη που μπορεί να αφαιρεθεί και σύστημα MOLLE/PALS. 
Εικόνες 7.30,31. THE SEVENTY2 Survival System. Ένα αδιάβροχο σύστημα ειδικά σχεδιασμένο για χρήση ως 
Σακίδιο Εκτάκτων Αναγκών, με εξαιρετικές δυνατότητες οργάνωσης των υλικών που περιέχει και τυπωμένες 
οδηγίες και συμβουλές. 

 

 
Εικόνα 7.32. Η ζωή του κάθε ανθρώπου είναι μια ανεπανάληπτη περιπέτεια. Μπορεί να υπάρχουν προβλήματα και 
κίνδυνοι αλλά παραμένει όμορφη και ελκυστική. Ένα Σακίδιο Εκτάκτων Αναγκών (GRAB BAG) βοηθά τον 
καθένα να ξεπεράσει τις κακοτοπιές αλώβητος, να μην παγιδευτεί στις αναποδιές της ζωής και να διέλθει σαν 
«απλός επισκέπτης» μέσα από απειλητικά συμβάντα και καταστροφές. 
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7.2 Επίλογος 
Οι καταστροφές προκαλούνταν και προκαλούνται από τη φύση και τον άνθρωπο. 

Εμφανίζονται τόσο ως διακριτά ως προς το αίτιο συμβάντα, όσο και με την μορφή 
αλυσιδωτής αντίδρασης και εξακολουθούν όλο και συχνότερα να προκαλούν ολέθριες 
συνέπειες στην κοινωνία. Η κλιματική αλλαγή ασκεί επιπλέον πίεση και επιδεινώνει 
υφιστάμενα περιβαλλοντικά, πολιτικά και οικονομικά προβλήματα δυσχεραίνοντας τη θέση 
του πληττόμενου κάθε φορά πληθυσμού. 

Όμως, σταδιακά η επιστημονική κοινότητα συμβάλει στο να επιλυθούν προβλήματα, 
συνεχώς κατακτώνται γνώσεις και κατανοούνται δυσδιάκριτα σημεία που αφορούν διάφορα 
καταστροφικά φαινόμενα με αποτέλεσμα την άμβλυνση της αβεβαιότητας και της ορμής που 
τα συνοδεύουν. Οι ορθές παρεμβατικές δράσεις που μπορούν να πραγματοποιηθούν για να 
περιορισθούν οι επιπτώσεις που διαδραματίζουν οι καταστροφές στο ανθρώπινο κεφάλαιο 
είναι περιορισμένες. Από την μία, μέσα από τον κύκλο διαχείρισης καταστροφών γίνεται 
φανερό ότι η πρόληψη παίζει σημαίνοντα ρόλο. Από την άλλη, η διαχείριση των 
καταστροφών απαιτεί μια ολιστική αντιμετώπιση και προώθηση βιώσιμων πρακτικών για να 
μην αναλίσκεται η Πολιτεία σε αποσπασματική διαχείριση επιμέρους καταστάσεων έκτακτης 
ανάγκης. Για να υπάρχει περιορισμός της ευπάθειας και άμεση ανάκαμψη και ανάπτυξη μετά 
από μία καταστροφή, πρέπει να λαμβάνονται σημαντικά υπόψη άλλες φάσεις, εκτός της 
άμεσης απόκρισης, όπως είναι του μετριασμού και της ετοιμότητας/προετοιμασίας. 

Πλέον των ανωτέρω, κομβικός είναι κι ο ρόλος της ατομικής ευθύνης στην ελάττωση 
του αντικτύπου των καταστροφών. Η υπεύθυνη στάση τόσο της κοινωνίας των πολιτών όσο 
και του καθενός προσώπου ξεχωριστά στην προκαταστροφική, στη συγκαταστροφική και στη 
μετακαταστροφική περίοδο είναι καίρια. Η διεύρυνση των συνεπειών ενός επικίνδυνου 
συμβάντος που μόλις έχει εκδηλωθεί εξαρτάται άμεσα από την επίγνωση, την αντίληψη και 
τη συνειδητοποίηση του ατόμου και έχει κτισθεί σε βάθος χρόνου με εκπαίδευση και 
ενημέρωση. Η προσαρμογή στους σύγχρονους εντατικούς ρυθμούς ζωής δεν πρέπει να 
προβάλλεται ως το αίτιο παραγκωνισμού της ευαισθητοποίησης του κάθε μέλους της 
κοινωνίας σε θέματα προετοιμασίας έναντι καταστροφών. Το ασταθές και ομιχλώδες 
περιβάλλον που περιβάλλει τους κινδύνους και τις καταστροφές επιβάλλει την αύξηση της 
ανθεκτικότητας και την ενίσχυση της προετοιμασίας του κάθε νοικοκυριού, εξοικονομώντας 
παράλληλα κρίσιμους πόρους από τον κρατικό μηχανισμό όταν απατούνται ταχύτατες 
αντιδράσεις. Η καλλιέργεια κουλτούρας ασφάλειας με συμμετοχική διαδικασία και 
υλοποίηση βιωματικών δρώμενων μέσα από μια σειρά από αληθοφανή σενάρια και τακτικές 
ασκήσεις βοηθούν σε θέματα όπως είναι η πρόληψη και διάχυση της γνώσης. 

Σε αυτό το πλαίσιο, μέσα από την οργάνωση σε επίπεδο νοικοκυριού ή ατομικά ενός 
σχεδίου εκτάκτων αναγκών που θα ενσωματώνει το Κυτίο Βασικών Προμηθειών και το 
Β.Ο.Β.72, μπορεί να επιτευχθεί ουσιαστική μείωση της ανασφάλειας σε ποικίλες απειλές. 
Επιπλέον, επειδή στο παρελθόν υπήρξαν περιπτώσεις που ο κρατικός μηχανισμός αστόχησε 
στη διαχείριση μιας κρίσιμης κατάστασης, καθίσταται επιτακτικός ένας καθολικός 
οικογενειακός σχεδιασμός που θα μειώνει την τρωτότητα χωρίς να παραβλέπεται το πόσο 
ευάλωτη είναι συνολικά η σύγχρονη κοινωνία. Το Σακίδιο Εκτάκτων Αναγκών και το Κυτίο 
Βασικών Προμηθειών μπορούν να αποτελέσουν στρατηγική επιλογή της Πολιτείας στην 
αντιμετώπιση των καταστροφών και μέσα από καινοτόμες μεθόδους και επικοινωνιακή 
πολιτική που θα συμπεριλαμβάνει όλες τις κοινωνικές ομάδες, να προωθηθεί ως ιδέα. Η 
εξεύρεση των αναλόγων πόρων και η πιθανή χρηματοδότηση δύναται να ολοκληρώσουν 
ευδόκιμα το εγχείρημα μεγιστοποιώντας τα οφέλη. 

Εν κατακλείδι, υπάρχει δυνατότητα δημιουργικών δράσεων και βελτίωσης πρακτικών  
στις φάσεις της προετοιμασίας, της ετοιμότητας και της πρώτης απόκρισης στην 
αντιμετώπιση μιας καταστροφής, με την κατοχή και χρήση ενός λειτουργικού Σακιδίου 
Εκτάκτων Αναγκών και ενός Κυτίου Βασικών Προμηθειών από κάθε πολίτη. 
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http://www.doomsdaynews.com/bug-out-bag-list/
http://www.doomsdaynews.com/author/daniel/
http://www.doomsdaynews.com/bug-out-bag-list/
https://knowpreparesurvive.com/bug-out-bag/ultimate-bug-out-bag-checklist/
https://www.bluesheepdog.com/bail-out-bag/
https://web.archive.org/web/20180518200024/https:/gadgetbackpack.com/blogs/news/disaster-supplies-kit
https://web.archive.org/web/20180518200024/https:/gadgetbackpack.com/blogs/news/disaster-supplies-kit
http://gadgetbackpack.com/disaster-supplies-kit/
https://www.getprepared.gc.ca/cnt/kts/index-eng.aspx
https://web.archive.org/web/20151119192627/http:/www.getthru.govt.nz/how-to-get-ready/emergency-survival-items/#items
https://web.archive.org/web/20151119192627/http:/www.getthru.govt.nz/how-to-get-ready/emergency-survival-items/#items
https://web.archive.org/web/20190619034002/https:/www.ready.gov/build-a-kit
http://learn.tearfund.org/~/media/Files/TILZ/Topics/DMT/GPG_Disaster_Risk_Reduction.pdf?la=en
https://web.archive.org/web/20180518200024/https:/gadgetbackpack.com/blogs/news/disaster-supplies-kit
https://web.archive.org/web/20180518200024/https:/gadgetbackpack.com/blogs/news/disaster-supplies-kit
https://www.abc.net.au/news/emergency/plan-for-an-emergency/2014-12-07/emergency-survival-kits/5949978
https://www.abc.net.au/news/emergency/plan-for-an-emergency/2014-12-07/emergency-survival-kits/5949978
https://presentdayprepper.com/survival-supplies-you-need-to-store-aside-from-food-and-water/
http://www.redcross.ca/article.asp?id=33847&tid=001
https://www.ready.gov/kit
http://lacoa.org/PDF/EmergencySurvivalGuide-LowRes.pdf
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46. Westchester County Department of Emergency Services  
https://emergencyservices.westchestergov.com/ (Δεκέμβριος 2020) 

47. Preparing and Getting Trained 
https://web.archive.org/web/20120814033004/http://www.redcross.org/services/prepare/0,1082,0_239_,
00.html (Δεκέμβριος 2020) 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
3.1 Κίνδυνοι, Καταστροφές και Κρίσεις 
1. Σαπουντζάκη Καλλιόπη, Δανδουλάκη Μιράντα, (2016). Κίνδυνοι και Καταστροφές - Έννοιες και Εργαλεία 

Αξιολόγησης, Προστασίας, Διαχείρισης. Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 
2. Χαζτηγεωργίου Γεώργιος, «Φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές και τεχνικά έργα, παρουσίαση 

Θεματικής Ενότητας 6», Θερινό Σχολείο ΕΑΠ, Ιούλιος 2019, ΠΑΤΡΑ 
3. Καραμάνου Ασπασία, (2019-2020) Φάσεις Καταστροφικού Συμβάντος, Μάθημα F01, Ανάλυση & 

Διαχείριση Ανθρωπογενών & Φυσικών  Καταστροφών. 
4. Δρ. Πουστουρλή Αικατερίνη Μάθημα F01 «Ανάλυση και διαχείριση κινδύνων, κρίσεων και καταστροφών»  

Υποενότητα: «Δημόσια πολιτική στη διαχείριση κρίσεων. διοικητική κρίσεων. διοικητική κινδύνου. Έννοιες 
διοίκηση κινδύνου. Λειτουργίες  διοίκηση κινδύνου. Έννοιες και στοχαστικά μοντέλα διοίκησης κινδύνου 
και διοίκησης κρίσεων». 

5. Ζωίδου Κων/να, Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών, Εφαρμογή Εκτίμησης της Πλημμυρικής και 
Κατολισθητική Επικινδυνότητας σε περιοχή του Ν. Χαλκιδικής, Διπλωματική Εργασία, ΠΜΣ Προστασία 
Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2012. 

6. Κάρμα Σ.. Κακαλιάγκου Ο., Μπούκης Ι., Πέλλη Ε., Χάλαρης Μ., Σταθερόπουλος Μ. «Σχέδια Εκκένωσης 
Κρίσιμων Υποδομών σε περίπτωση Σεισμού ή Πυρκαγιάς για Άτομα με Αναπηρία» Ευρωπαϊκό Κέντρο 
Δασικών Πυρκαγιών, Δεκέμβριος 2016 

7. Υφαντής Κ. (2019) Μάθημα F01, Εθνική Ασφάλεια: Κρίση και διαχείριση. Σημειώσεις μαθήματος F01 
Ανάλυση και Διαχείριση Κινδυνων, Κρίσεων και Καταστροφών. 

8. “Διαχείριση κινδύνων και κρίσεων”. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο, Καρδίτσα, 8-9-10 Απριλίου 2005. 
9. Γκατζιάςς Γ., Διαχείριση κρίσεων στον 21ο Αιώνα: Στρατηγικές και Μοντέλα, Πανεπιστήμιο Αιγαίου. 1ο 

Πανελλήνιο Συνέδριο Διαχείρισης Κινδύνων και Κρίσεων. Καρδίτσα, 2005. 
10. Βερνίκιος Γ. Στυλιανός, Παραδοσιακή και Νέα διαχείριση κινδύνων και κρίσεων: Σύγκρουση ή Μετεξέλιξη. 

Γ.Γ. Εκπαίδευσης Ενηλίκων. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διαχείρισης Κινδύνων και Κρίσεων. Καρδίτσα, 2005. 
11. Παπανιοκολάου Δ., Φυσικές Καταστροφές: Από τα φαινόμενα στην Αντιμετώπιση, Πανεπιστήμιο Αθηνών. 

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διαχείρισης Κινδύνων και Κρίσεων. Καρδίτσα, 2005. 
12. Γιουβά Ιωάννα, Φυσικές Καταστροφές και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: Διερεύνηση του Βαθμού Ετοιμότητας 

των Φοιτητών της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π. ΜΔΕ, ΕΚΠΑ, Αθήνα, Φεβρουάριος 2018. 
13. Παρουσίαση με θέμα: «Η Αναγκαιότητα του Μαθήματος – Το πλαίσιο Εννοιών, Αρχών και Κατευθύνσεων» 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΚΓ’ ΣΕΙΡΑΣ, Αμφιθέατρο ΕΚΔΔΑ, 7 Φεβρουαρίου 2014 Διδάσκουσα: ΚΑΛΛΙΟΠΗ 
ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗ, καθηγήτρια Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Εκπαιδευτική Σειρά ΚΓ’, Β’ ΕΦ Σπουδών, 
Μάθημα: Διαχείριση κινδύνων και πολιτική προστασία (ΕΔ-Μ20) Διδάσκοντες/ουσες: Χρ.Γκουντρομίχου, 
Π.-Μ. Δελλαδέτσιμας, Π.Κατσικόπουλος, Π.Σαπουντζάκη. 
https://slideplayer.gr/slide/11451282/ (Φεβρουάριος 2021) 

14. Political history of Aceh https://reliefweb.int/report/indonesia/political-history-aceh (Φεβρουάριος 2021) 
15. Aceh https://en.wikipedia.org/wiki/Aceh (Φεβρουάριος 2021) 
16. Uriel Rosenthal et al (1994) Complexity in Urban Crisis Management Amsterdam's Response to the Bijlmer 

Air Disaster, ISBN 9781873936344, Routledge 
17. Λαχάρ (Lahar): Πυροκλαστικές ροές, αναφέρονται και ως λασποροές (mudflows) ή ροές κορημάτων 

(συντριμμιών) (debris flows). Τα υλικά αυτά κινούνται καθοδικά στις πλαγιές και τις κοιλάδες των 
ηφαιστείων και μπορούν να αναπτύξουν μεγάλες ταχύτητες. Ο όρος προέρχεται από την Ινδονησιακή 
γλώσσα. https://en.wikipedia.org/wiki/Lahar (Φεβρουάριος 2021) 

18. Η κρίση, η ευκαιρία και τα κινέζικα (13-12-2016). 
https://www.ellinikahoaxes.gr/2016/12/13/krisi_efkeria/ (Φεβρουάριος 2021) 

19. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4662/2020 (Άρθρα 1-73), ΦΕΚ 27/Α/7-2-2020, Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης 
Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, 
αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και 
άλλες διατάξεις. 

https://emergencyservices.westchestergov.com/
https://web.archive.org/web/20120814033004/http:/www.redcross.org/services/prepare/0,1082,0_239_,00.html
https://web.archive.org/web/20120814033004/http:/www.redcross.org/services/prepare/0,1082,0_239_,00.html
https://slideplayer.gr/slide/11451282/
https://reliefweb.int/report/indonesia/political-history-aceh
https://en.wikipedia.org/wiki/Aceh
https://en.wikipedia.org/wiki/Lahar
https://www.ellinikahoaxes.gr/2016/12/13/krisi_efkeria/
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20. Αλεξόπουλος Γεώργιος, Η Ανάλυση Πληροφοριών στη Διαχείριση των Γεωπολιτικών Κρίσεων ως 
Παράγοντας Μετριασμού των Ανθρωπιστικών Καταστροφών. Περιπτωσιολογική Ανάλυση της Κρίσης στην 
Πρώην Γιουγκοσλαβία, ΠΜΣ, ΕΚΠΑ, Αθήνα Ιούνιος 2018. 

21. Σχέδιο «Ξενοκράτης» συντάχθηκε από τη ΓΓΠΠ με την Υ.Α. 1299/2003 (ΦΕΚ 423 Β΄/10-4-2003) και 
αναθεωρήθηκε με συμπληρωματική Υ.Α. 3384/2006 (ΦΕΚ 776/28-6-06) με την οποία εγκρίθηκε το Ειδικό 
Σχέδιο «Διαχείριση Ανθρώπινων Απωλειών» 
https://www.civilprotection.gr/el/%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-
%CF%83%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF-
%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-
%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82(Φεβρουάριος 2021) 

3.2 Η χρησιμότητα του Σακιδίου Εκτάκτων Αναγκών / Κυτίου Βασικών Προμηθειών σε 
σχέση με τις κρίσεις και τις καταστροφές 
3.3 Η θέση του Σακιδίου Εκτάκτων Αναγκών / Κυτίου Βασικών Προμηθειών σε 
καταστροφικοδυναμικά μοντέλα 
1. Anastasios Theofilou, George Siomkos, Proposing a Crisis Portfolio for Telecommunications Companies 

Apostolos Lepetsos, Bournemouth Univeristy, Bournemouth/Dorset, United Kingdom. 
http://eprints.bournemouth.ac.uk/16573/1/Proposing_a_Crisis_Portfolio_for_Telecommunications_Compa
nies_AM_2010_Proceedings.pdf (Φεβρουάριος 2021) 

2. Φυσικές καταστροφές και τεχνολογικά ατυχήματα στην Ευρώπη την 1η δεκαετία του 20ου αιώνα, Πτυχιακή 
Εργασία: ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ, ΑΠΘ, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Φυσικής, Σεπτέμβριος 2012. 
(Lothar 1999) http://ikee.lib.auth.gr/record/131906/files/tsoutsourou.pdf (Φεβρουάριος 2021) 

3. https://www.aftodioikisi.gr/ota/dimoi/korinthos-afisan-katoikous-koinotitas-apokleismenous-apo-ta-
xionia-giati-den-tous-psifisan-ti-apanta-o-dimos-vinteo/ (Φεβρουάριος 2021) 

4. https://www.in.gr/2011/07/11/world/ekkenwsi-polis-sti-boylgaria-logw-diarrois-toksikoy-aerioy/ 
(Φεβρουάριος 2021) 

5. https://www.tovima.gr/2013/02/07/society/i-odysseia-twn-apokleismenwn-katoikwn-tis-prasias-
eyrytanias/  (Φεβρουάριος 2021) 

6. https://www.protothema.gr/greece/article/1049433/karditsa-apokleismenoi-13-meres-meta-to-perasma-
tou-ianou-mas-xehasan-horis-giatrous-kai-trofima/ (Φεβρουάριος 2021) 

7. https://www.real.gr/archive_diethni/arthro/boulgaria_ekkenothike_to_ntempelets-395799/  
(Φεβρουάριος 2021) 

8. https://www.news247.gr/kairos/apokleismenoi-apo-to-chionia-choris-reyma-kai-nero-alonnisos-kai-
skopelos.6483148.html (Φεβρουάριος 2021) 

9. Danger posed by toxic cloud in Bulgaria https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-7-2011-
007236_EN.html?redirect (Φεβρουάριος 2021) 

10. Τα χειρότερα μπλακάουτ του 20ού αιώνα 
https://www.newsbeast.gr/world/arthro/702898/ta-heirotera-blakaout-tou-20ou-aiona  (Φεβρουάριος 
2021) 

11. Το μπλακ άουτ που αποκάλυψε το σκοτεινό πρόσωπο της Νέας Υόρκης. ...  
http://www.mixanitouxronou.gr/to-blak-aout-pou-apokalipse-to-skotino-prosopo-tis-n-iorkis-mesa-se-25-
ores-leilatithikan-mazika-1-600-magazia-ke-xespasan-1-000-foties-giati-paleotera-mia-paromia-diakopi-
revmatos-diaskedastike-iri/ (Φεβρουάριος 2021) 

12. Ξύνθια (καταιγίδα) 
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9E%CF%8D%CE%BD%CE%B8%CE%B9%CE%B1_(%CE%BA%CE%B1%CF%8
4%CE%B1%CE%B9%CE%B3%CE%AF%CE%B4%CE%B1) (Φεβρουάριος 2021) 

13. 11η Σεπτεμβρίου 2001: Όταν άλλαξε ο κόσμος 
https://www.tovima.gr/2020/09/11/world/11i-septemvriou-2001-otan-allakse-o-kosmos/ (Φεβρουάριος 
2021) 

14. Υπηρεσία Επικοινωνιών Εκτάκτου Ανάγκης 112 
https://www.civilprotection.gr/el/ypiresia-epikoinonion-ektaktoy-anagkis-112 (Φεβρουάριος 2021) 

15. 112 - Το νούμερό σου στην έκτακτη ανάγκη 
https://www.civilprotection.gr/el/112-noymero-soy-stin-ektakti-anagki (Φεβρουάριος 2021) 

16. Μηνύματα από το 112 για εκκενώσεις οικισμών λόγω της φωτιάς στη Φέριζα 09.09.2020 
https://www.kathimerini.gr/society/561072223/minyma-apo-to-112-gia-tin-ekkenosi-oikismon-logo-tis-
fotias-sti-feriza/ (Φεβρουάριος 2021) 

17. Κορινθία: Προς εκκένωση χωριό στην Ηλεία - Κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε πέντε κοινότητες 24.07.2020 

https://www.civilprotection.gr/el/%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://www.civilprotection.gr/el/%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://www.civilprotection.gr/el/%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://www.civilprotection.gr/el/%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://eprints.bournemouth.ac.uk/16573/1/Proposing_a_Crisis_Portfolio_for_Telecommunications_Companies_AM_2010_Proceedings.pdf
http://eprints.bournemouth.ac.uk/16573/1/Proposing_a_Crisis_Portfolio_for_Telecommunications_Companies_AM_2010_Proceedings.pdf
http://ikee.lib.auth.gr/record/131906/files/tsoutsourou.pdf
https://www.aftodioikisi.gr/ota/dimoi/korinthos-afisan-katoikous-koinotitas-apokleismenous-apo-ta-xionia-giati-den-tous-psifisan-ti-apanta-o-dimos-vinteo/
https://www.aftodioikisi.gr/ota/dimoi/korinthos-afisan-katoikous-koinotitas-apokleismenous-apo-ta-xionia-giati-den-tous-psifisan-ti-apanta-o-dimos-vinteo/
https://www.in.gr/2011/07/11/world/ekkenwsi-polis-sti-boylgaria-logw-diarrois-toksikoy-aerioy/
https://www.tovima.gr/2013/02/07/society/i-odysseia-twn-apokleismenwn-katoikwn-tis-prasias-eyrytanias/
https://www.tovima.gr/2013/02/07/society/i-odysseia-twn-apokleismenwn-katoikwn-tis-prasias-eyrytanias/
https://www.protothema.gr/greece/article/1049433/karditsa-apokleismenoi-13-meres-meta-to-perasma-tou-ianou-mas-xehasan-horis-giatrous-kai-trofima/
https://www.protothema.gr/greece/article/1049433/karditsa-apokleismenoi-13-meres-meta-to-perasma-tou-ianou-mas-xehasan-horis-giatrous-kai-trofima/
https://www.real.gr/archive_diethni/arthro/boulgaria_ekkenothike_to_ntempelets-395799/
https://www.news247.gr/kairos/apokleismenoi-apo-to-chionia-choris-reyma-kai-nero-alonnisos-kai-skopelos.6483148.html
https://www.news247.gr/kairos/apokleismenoi-apo-to-chionia-choris-reyma-kai-nero-alonnisos-kai-skopelos.6483148.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-7-2011-007236_EN.html?redirect
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-7-2011-007236_EN.html?redirect
https://www.newsbeast.gr/world/arthro/702898/ta-heirotera-blakaout-tou-20ou-aiona
http://www.mixanitouxronou.gr/to-blak-aout-pou-apokalipse-to-skotino-prosopo-tis-n-iorkis-mesa-se-25-ores-leilatithikan-mazika-1-600-magazia-ke-xespasan-1-000-foties-giati-paleotera-mia-paromia-diakopi-revmatos-diaskedastike-iri/
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https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9E%CF%8D%CE%BD%CE%B8%CE%B9%CE%B1_(%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%B9%CE%B3%CE%AF%CE%B4%CE%B1)
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https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/drmframeworkshort.pdf (Νοέμβριος 2020) 
Chris Piper/ TorqAid © 2002- 2014 DRR Version XXIV, drmframeworkshort.pdf 
Chris Piper, TorqAid Director, Torquay, Australia, www.torqaid.com May 2015 
www.torqaid.com_images_stories_latestdrr.pdf (Νοέμβριος 2020) 
https://www.torqaid.com/wp-content/uploads/2016/04/latestdrmc.pdf (Νοέμβριος 2020) 

68. DISASTER MANAGEMENT CYCLE – A THEORETICAL APPROACH 
Professor PhD Himayatullah KHAN, Institute of Information Technology, Abbottabad, Pakistan 
Associate professor PhD Laura Giurca VASILESCU, University of Craiova, Romania 
Associate professor PhD Asmatullah KHAN University of Science and Technology, Bannu, Pakistan 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
4.1 Επιλογή, τρόπος πλήρωσης και ανάρτησης Β.Ο.Β. 72. Συλλογές υλικών (kit) 

Άνεση, Χρηστικότητα, Εργονομία και Οργάνωση, Ποιότητα και αντοχή, Χρώμα,   
Ιδιαίτερες παράμετροι 

4.2 Επιλογή, πλήρωση και δομή Κυτίου Βασικών Προμηθειών 
1. FIRST AID DISASTER KIT FOR A FAMILY: A CASE STUDY OF SERBIA Vladimir M. Cvetković, PhD, Faculty of 

Security Studies, University of Belgrade, Serbia 
2. Practical Emergency Preparedness, Recommended Steps to Developing Your Own Plan (αρχειακό υλικό, 

Δεκέμβριος 2020) 
3. Obtain a 3 Month Supply in 12 Weeks By Kammie Roylance (Προσωπικό αρχείο, Δεκέμβριος 2020) 
4. Emergency Supply, List checklist_1_72_hr._kit FEMA, www.ready.gov (Δεκέμβριος 2020) 
5. Disaster Supply_Kit, National Disaster Education Coalition: American Red Cross, FEMA, IAEM, IBHS, NFPA, 

NWS, USDE/CREES, and USGS (Δεκέμβριος 2020) 
6. Your Family Disaster Plan, American Red Cross, FEMA  (Δεκέμβριος 2020) 
7. How to Handle a Crisis, Information on dealing with almost any type of emergency. A must have book for 

everyone. By Dennis Evers & Dr. Roberto Silva (2011) ISBN-10: 0-615-47517-2, ISBN-13: 978-0-615-47517-2. 
8. Emergency Supplies, Family Supply List  www.ready.gov (Δεκέμβριος 2020) 
9. Becoming Self-Sufficient for Six Months, by Pandemic Flu Information Contributor, Revised June 17, 2007 

(Δεκέμβριος 2020). 
10. GreekPreparedness  

http://greekpreparedness.blogspot.com (αρχειακό υλικό, Νοέμβριος 2020) 
11. Fugazigr.com 

https://www.who.int/news/item/12-02-2020-world-experts-and-funders-set-priorities-for-covid-19-research
https://www.who.int/news/item/12-02-2020-world-experts-and-funders-set-priorities-for-covid-19-research
https://www.businessdaily.gr/diethni/11924_proeidopoiisi-pagkosmioy-organismoy-ygeias-gia-exaplosi-toy-ioy-se-olo-ton-planiti
https://www.businessdaily.gr/diethni/11924_proeidopoiisi-pagkosmioy-organismoy-ygeias-gia-exaplosi-toy-ioy-se-olo-ton-planiti
http://www.enikonomia.gr/timeliness/231566,koronoios-dilosi-vomva-apo-ton-epikefalis-tou-pou-proeidopoiei-gi.html
http://www.enikonomia.gr/timeliness/231566,koronoios-dilosi-vomva-apo-ton-epikefalis-tou-pou-proeidopoiei-gi.html
https://defensegr.wordpress.com/2017/05/30/epibiwsh-sakidio-72-wrwn/
http://en.wikipedia.org/wiki/Prepper
https://nscpolteksby.ac.id/ebook/files/Ebook/Business%20Administration/Exploring%20Public%20Relations%20(2006)/22.%20Chapter%2020%20-%20Crisis%20public%20relations%20management.pdf
https://nscpolteksby.ac.id/ebook/files/Ebook/Business%20Administration/Exploring%20Public%20Relations%20(2006)/22.%20Chapter%2020%20-%20Crisis%20public%20relations%20management.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/drmframeworkshort.pdf
http://www.torqaid.com_images_stories_latestdrr.pdf/
https://www.torqaid.com/wp-content/uploads/2016/04/latestdrmc.pdf
http://www.ready.gov/
http://www.ready.gov/
http://greekpreparedness.blogspot.com/
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http://www.fugazigr.com/ (αρχειακό υλικό Απρίλιος, Αύγουστος 2017, Αύγουστος 2018) 
12. Βushcraftuk 

https://bushcraftuk.com/ (Αύγουστος 2015) 
13. How to Choose the Best Bug Out Bag for You 
  https://bugoutbagacademy.com/how-to-choose-the-best-bug-out-bag-for-you/ (Ιανουάριος 2020) 
14. How to Organize Your Bug Out Bag 

https://bugoutbagacademy.com/how-to-organize-your-bug-out-bag/ (Ιανουάριος 2020) 
15. Σακίδιο επιβίωσης 

https://prepping.gr/bug-out-bag/ (Μάρτιος 2018) 
16. Πλήρης οδηγός για το σακίδιο επιβίωσης 

https://www.epiviosi.gr/pliris-odigos-gia-to-sakidio-epiviosis/ (Αύγουστος 2018) 
17. Πως τακτοποιούμε τα πράγματα μέσα στο σακίδιο μας 

https://prepping.gr/how-to-pack-staff-in-backpack/ (Μάιος 2020) 
18. Πώς να φορτώσετε το σακίδιό σας 

https://www.lightgear.gr/blog/pos-na-fortosete-sosta-to-sakidio-sas/?fbclid=IwAR3drzAW5zjHarPt-
w32CBKQC3FmwAqz5Y3N16JKrVDtkRaruJ-SBJoWKvM (Νοέμβριος 2020)  

19. Πώς να επιλέξετε ένα ανδρικό σακίδιο για καθημερινή χρήση. Πώς να επιλέξετε το τέλειο σακίδιο πόλης. 
https://bliss-deco.ru/el/komnatnye/kak-vybrat-muzhskoi-ryukzak-dlya-povsednevnoi-noski-kak-vybrat-
idealnyi.html (Δεκέμβριος 2020) 

20. Τρεις Συμβουλές για Καλή Οργάνωση 
http://greekpreparedness.blogspot.com/2020/11/blog-post.html (Δεκέμβριος 2020) 

21. Σακίδιο επιβίωσης: Η χρυσή τομή μεταξύ Βάρους και Αναγκών σας 
https://www.prepper.gr/tools/sakidio-epiviosis-i-isorropia-metaksy-varous-kai-anagkon-sas (Ιανουάριος 
2020) 

22. Προσωπική Ασφάλεια 
http://asfaleia-taktiki.simplesite.com/417188349 (Μάιος 2015) 

23. Tι να βάλετε και τι να μη βάλετε μέσα σε ένα kit. Αρχειακό υλικό – άγνωστος συγγραφέας. (Οκτώβριος 
2017). 

24. Αντικειμενοστραφή & Εργοστραφή επιβιωτικά κιτ. Αρχειακό υλικό – άγνωστος συγγραφέας. (Οκτώβριος 
2017) 

25. Αυτάρκες νοικοκυριό (αρχειακό υλικό, Σεπτέμβριος 2015) 
26. MOLLE  
27. https://en.wikipedia.org/wiki/MOLLE (Ιανουάριος 2021) 
28. Surviving in the City  

http://www.endtimesreport.com/Surviving_in_the_City.html (Δεκέμβριος 2020) 
29. Urban Preparation Kit, Part I, On-Body Kit, Copyright (c) Outdoors-Magazine.com under a Creative 

Commons, Attribution-Non-Commercial-Share Alike License Publication: Wednesday 6 October 2004 
(Δεκέμβριος 2020)  

30. The Alpha Strategy, The Ultimate Plan of Financial Self-Defense,  John Α. Pugsley 1981. 
31. Meal, Ready-to-Eat  

https://en.wikipedia.org/wiki/Meal,_Ready-to-Eat (Ιανουάριος 2021) 
32. Η αλήθεια για τα MRE 

 https://www.epiviosi.gr/i-alitheia-gia-ta-mre/ (Αύγουστος 2020)  
33. Έτοιμα Γεύματα MRE 

https://defensegr.wordpress.com/2015/11/21/etoima-geymata-mre/ (Νοέμβριος 2015) 
34. https://en.wikipedia.org/wiki/Procedural_programming (Ιανουάριος 2021) 
35. https://en.wikipedia.org/wiki/Object-oriented_programming (Ιανουάριος 2021) 
36. https://www.civilprotection.gr/sites/default/gscp_uploads/plimmires_25_7_19.pdf (Ιανουάριος 2021) 
37. https://www.civilprotection.gr/sites/default/gscp_uploads/sxedio_drasewn_plimiron_2019.pdf_2.pdf 

(Ιανουάριος 2021) 
36. https://en.wikipedia.org/wiki/Survivalism (αρχειακό υλικό Αύγουστος 2015)  
38. https://en.wikipedia.org/wiki/Survivalism (Δεκέμβριος 2020) 
4.3 Δυναμικά Οργανωσιακά Συστήματα B.O.B.72 και εναλλακτικές προσεγγίσεις 

Σπονδυλωτό Σύστημα, Αρθρωτό Σύστημα (οργάνωση σε μονάδες) – modular / 
modules, Σύστημα τριών λειτουργικών σταδίων εξοπλισμού (αρχή των τριών γραμμών), 
Κλιμακωτό Σύστημα, Δακτυλιοειδές Σύστημα (ομόκεντρων κύκλων), Σύστημα P.A.C.E 

http://www.fugazigr.com/
https://bushcraftuk.com/
https://bugoutbagacademy.com/how-to-choose-the-best-bug-out-bag-for-you/
https://bugoutbagacademy.com/how-to-organize-your-bug-out-bag/
https://prepping.gr/bug-out-bag/
https://www.epiviosi.gr/pliris-odigos-gia-to-sakidio-epiviosis/
https://prepping.gr/how-to-pack-staff-in-backpack/
https://www.lightgear.gr/blog/pos-na-fortosete-sosta-to-sakidio-sas/?fbclid=IwAR3drzAW5zjHarPt-w32CBKQC3FmwAqz5Y3N16JKrVDtkRaruJ-SBJoWKvM
https://www.lightgear.gr/blog/pos-na-fortosete-sosta-to-sakidio-sas/?fbclid=IwAR3drzAW5zjHarPt-w32CBKQC3FmwAqz5Y3N16JKrVDtkRaruJ-SBJoWKvM
http://greekpreparedness.blogspot.com/2020/11/blog-post.html
http://greekpreparedness.blogspot.com/2020/11/blog-post.html
https://www.prepper.gr/tools/sakidio-epiviosis-i-isorropia-metaksy-varous-kai-anagkon-sas
http://asfaleia-taktiki.simplesite.com/417188349
https://en.wikipedia.org/wiki/MOLLE
http://www.endtimesreport.com/Surviving_in_the_City.html
http://en.wikipedia.org/wiki/John_Pugsley
https://en.wikipedia.org/wiki/Meal,_Ready-to-Eat
https://www.epiviosi.gr/i-alitheia-gia-ta-mre/
https://defensegr.wordpress.com/2015/11/21/etoima-geymata-mre/
https://defensegr.wordpress.com/2015/11/21/etoima-geymata-mre/
https://en.wikipedia.org/wiki/Procedural_programming
https://en.wikipedia.org/wiki/Object-oriented_programming
https://www.civilprotection.gr/sites/default/gscp_uploads/plimmires_25_7_19.pdf
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https://en.wikipedia.org/wiki/Survivalism
https://en.wikipedia.org/wiki/Survivalism


Το “B.O.B.72” στην Ελλάδα 
Το Σακίδιο Εκτάκτων Αναγκών / Κυτίο Βασικών Προμηθειών 

στις Φυσικές και Ανθρωπογενείς Καταστροφές 
 

Σεπτέμβριος 2021 xxxi 

1. greekpreparedness.blogspot.com (αρχειακό υλικό Ιανουάριος 2021) 
2. Fugazigr.com (αρχειακό υλικό 2018) 
3. Outdoors-Magazine.com (αρχειακό υλικό 2015) 
4. Ευστάθιος Παλαιολόγος. Φόρτος Στρατιώτη και Παρενθέσεις Σχολιασμού, 1 Σεπτεμβρίου 2017 
5. https://www.proelasi.com/%CF%86%CF%8C%CF%81%CF%84%CE%BF%CF%82-

%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-
%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B5%CE%BD%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-
%CF%83%CF%87%CE%BF/(Ιανουάριος 2021) 

6. Ευστάθιος Παλαιολόγος Εισήγηση Εξάρτυσης για τον Ελληνικό Στρατό, 28 Οκτωβρίου 2019 
https://www.proelasi.com/eisigisi-exartysis-gia-ton-elliniko-strato/ (Φεβρουάριος 2021) 

7. Σχεδιασμός επιχειρήσεων και η αρχή PACE 13-1-2020 
https://defensegr.wordpress.com/2020/01/13/sxediasmos-epixeirhsewn-kai-h-arxh-pace/  (Φεβρουάριος 
2021) 

8. PACE - Communication Plan  https://en.wikipedia.org/wiki/PACE_-_Communication_Plan (Φεβρουάριος 
2021) 

9. Rule of threes https://en.wikipedia.org/wiki/Rule_of_threes_(survival) (Ιανουάριος 2021) 
10. https://defensegr.wordpress.com/2017/07/17/epibiwsh-o-kanonas-twn-3/ (Ιούλιος 2017) 
11. https://en.wikipedia.org/wiki/Parachute_cord (Ιανουάριος 2021) 
12. http://www.youtube.com/watch?v=id5Dy7v0OAY (Ιανουάριος 2021) 
13. http://www.youtube.com/watch?v=-S6432GNvsI (Ιανουάριος 2021) 
14. https://www.youtube.com/watch?v=UHunIIm6WP8 (Ιανουάριος 2021) 
15. https://www.youtube.com/watch?v=faVtNZVZowE (Ιανουάριος 2021) 
16. http://greekpreparedness.blogspot.com/2020/01/o-greek-preparedness.html (Ιανουάριος 2020) 
17. https://greekpreparedness.blogspot.com/2020/02/greek-preparedness.html (Φεβρουάριος 2020) 
18. http://greekpreparedness.blogspot.com/2020/08/blog-post.html (Αύγουστος 2020) 
19. https://www.surviveoutdoorslonger.com/survive-outdoors-longer-escape-bivvy.html (Ιανουάριος 2021) 
20. https://www.ekab.gr/odigies/protes-voithies/kardiopnefmoniki-anazoogonisi-karpa/ (Ιανουάριος 2021) 
21. https://www.samarites.gr/?section=1135&language=el_GR (Φεβρουάριος 2021) 
22.  https://neomed.gr/ (Ιανουάριος 2021) 
23. https://www.outdoorway.gr/product/5840/isothermiki-aloyminokoyverta-enilika (Ιανουάριος 2021) 
24. Dave Canterbury https://en.wikipedia.org/wiki/Dave_Canterbury (Δεκέμβριος 2020) 
25. Μέθοδος Spiral: προσωπικό αρχείο (Νοέμβριος 2016) 
26. Urban Preparation Kit, Part I, On-Body Kit, Publication: Wednesday 6 October 2004 (τροποποιημένο) 

ver 1.0 9/21/2004, ver 1.5 10/5/2004 Final, ver 2.0 12/22/2004, Linked to Part II and minor edits plus an 
addendum added 
Urban Preparation Kit, Part II, Supplemental Kits, Publication: Wednesday 22 December 2004 
(τροποποιημένο και προσαρμοσμένο) 
Ver 1.0 9/21/2004, Ver 2.0 12/22/2004 Without Car Kit supporting images or Coat Kit images 
Outdoors-Magazine.com under a Creative Commons, Attribution-Non-Commercial-Share Alike License  
http://outdoors-magazine.com και https://canada-listing.com/canadianwildernesssurvivalcom (αρχειακό 
υλικό) 

4.4 Εφαρμογή Γενικών Αρχών, Κανόνων & Πολυδύναμων Μεθοδολογιών στο Σακίδιο 
Εκτάκτων Αναγκών και Κυτίο Βασικών Προμηθειών 

Κανόνας των τριών, Αρχή των 5 C, Μέθοδος Spiral,  
Αρχές και βασικά εργαλεία Στρατηγικού Σχεδιασμού 

SWOT ανάλυση, PESTEΕ ανάλυση, Σενάρια 
Πρότυπη Διεργασία ISO 31000 
Αρχή του Pareto – κανόνας 80/20 
Αρχή της συνεχούς βελτίωσης. Διασφάλιση ποιότητας 

1. Kohler, J. (2014). Capacity for Change - Srategic Plan and Action Plan. Leadership and Governance in Higher 
Education(3), pp. 53-76. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
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http://edition.cnn.com/2010/WORLD/americas/12/31/haiti.cholera/index.html
https://www.cdc.gov/
https://lenouvelliste.com/article/172204/taiwan-un-etudiant-haitien-invente-un-sac-a-lumiere
https://swilliamsjd.wordpress.com/2017/06/27/mike-bellot-invents-solar-powered-backpack/
https://ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-aid/disaster_preparedness_en
https://www.coopi.org/
https://www.goalglobal.org/
https://ec.europa.eu/echo/field-blogs/stories/quick-grab-your-kit-helping-haiti-families-be-prepared-disasters_en
https://ec.europa.eu/echo/field-blogs/stories/quick-grab-your-kit-helping-haiti-families-be-prepared-disasters_en
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5.3 Σακίδιο Εκτάκτων Αναγκών και Κυτίο Βασικών Προμηθειών στον κόσμο και στην 
Ελλάδα 
1. Ratgeber für Notfallvorsorge und richtiges Handeln in Notsituationen, Meine Persönliche Checkliste 

https://www.bbk.bund.de/SharedDocs/Downloads/BBK/DE/Publikationen/Broschueren_Flyer/Buergerinfor
mationen_A4/Checkliste_Ratgeber.pdf?__blob=publicationFile (Μάρτιος 2021) 

2. Ratgeber für Notfallvorsorge und richtiges Handeln in Notsituationen, Katastrophen 
https://www.bbk.bund.de/SharedDocs/Downloads/BBK/DE/Publikationen/Broschueren_Flyer/Buergerinfor
mationen_A4/Ratgeber_Brosch.pdf?__blob=publicationFile (Μάρτιος 2021) 

3. Lexin Lin (2018), Integrating a national risk assessment into a disaster risk management system: Process and 
practice, Ιnternational Journal of Disaster Risk Reduction 27 (2018), 625-631. 

4. If the Crisis or War Comes 
https://www.dinsakerhet.se/siteassets/dinsakerhet.se/broschyren-om-krisen-eller-kriget-kommer/om-
krisen-eller-kriget-kommer---engelska-2.pdf (Μάρτιος 2021) 

5. Helpful Phrases https://www.jnto.go.jp/safety-tips/eng/cmcard/index.html (Μάρτιος 2021) 
6. Preparing Your Emergency Bag in Japan, Robin Lewis Sep. 20, 2017  

https://medium.com/@robintlewis/preparing-your-emergency-bag-in-japan-88135b106288 (Μάρτιος 
2021) 

7. ΒΒΚ https://www.bbk.bund.de/DE/Home/home_node.html (Μάρτιος 2021) 
8. MSB https://www.msb.se/en/about-msb/ (Μάρτιος 2021) 
9. Emergency Kit Lists https://www.nhk.or.jp/sonae/en/goods/index.html (Μάρτιος 2021) 
10. Feel More Secure — Get That Survival Kit Ready, Just In Case 

https://web-japan.org/nipponia/nipponia33/en/feature/feature02.html (Μάρτιος 2021) 
11. PLAZA HOMES, LTD. Emergency Evacuation Backpack for Natural Disasters in Japan, Being prepared for 

emergency evacuation https://www.realestate-tokyo.com/living-in-tokyo/emergency-disaster/emergency-
bag/ (Μάρτιος 2021) 

12. JAPANKURU https://www.japankuru.com/en/culture/e3020.html (Μάρτιος 2021) 
13. What to pack in your earthquake emergency bag? (infographic) 

https://itsyourjapan.com/emergency-earthquake-bag/ (Μάρτιος 2021) 
14. Public Safety Canada https://www.publicsafety.gc.ca/index-en.aspx (Μάρτιος 2021) 
15. Where to buy an emergency kit https://www.getprepared.gc.ca/cnt/kts/by-kt-en.aspx (Μάρτιος 2021) 
16. Get Prepared https://www.getprepared.gc.ca/index-en.aspx (Μάρτιος 2021) 
17. Step 3. Get an emergency kit https://www.getprepared.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/yprprdnssgd/index-

en.aspx#s3 (Μάρτιος 2021) 
18. British Columbia, Build a household emergency kit and grab-and-go bag  

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/safety/emergency-preparedness-response-
recovery/preparedbc/build-an-emergency-kit-and-grab-and-go-bag#grabandgo (Μάρτιος 2021) 

19. Government of South Australia, Emergency kit 
https://www.sa.gov.au/topics/emergencies-and-safety/prepare-for-an-emergency/emergency-kit (Μάρτιος 
2021) 

20. Queensland Government, Emergency kit: essential items, all times 
https://www.qld.gov.au/emergency/dealing-disasters/prepare-for-disasters/emergency-kit (Μάρτιος 2021) 

21. Australian Red Cross, Get packing https://www.redcross.org.au/campaigns/prepare/packing (Μάρτιος 
2021) 

22. Western Australian government, DFES Community Engagement, Emergency Kit. 
https://www.dfes.wa.gov.au/safetyinformation/flood/FloodManualsGuidesandBrochures/Natural-
Disasters-Fact%20Sheet-Emergency-Kit.pdf (Μάρτιος 2021) 

23. What to pack in an emergency kit | Get Ready Queensland  
24. https://www.youtube.com/watch?v=7_diceQvTqE (Μάρτιος 2021) 
25. Queensland Government, Get Ready Queensland,  Step 2: Pack Your Emergency Kit  

https://www.getready.qld.gov.au/get-prepared/3-steps-get-ready/step-2-pack-your-emergency-kit 
(Μάρτιος  

26. MY HOUSEHOLD EMERGENCY KIT  
https://www.getready.qld.gov.au/sites/default/files/2020-09/Emergency%20Household%20Kit.pdf 
(Μάρτιος 2021) 

27. Preparing your household for disasters (Greek) https://www.publications.qld.gov.au/dataset/preparing-
your-household-for-disasters-greek (Μάρτιος 2021) 

28. Evacuation plan (Greek)  

https://www.bbk.bund.de/SharedDocs/Downloads/BBK/DE/Publikationen/Broschueren_Flyer/Buergerinformationen_A4/Checkliste_Ratgeber.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bbk.bund.de/SharedDocs/Downloads/BBK/DE/Publikationen/Broschueren_Flyer/Buergerinformationen_A4/Checkliste_Ratgeber.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bbk.bund.de/SharedDocs/Downloads/BBK/DE/Publikationen/Broschueren_Flyer/Buergerinformationen_A4/Ratgeber_Brosch.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bbk.bund.de/SharedDocs/Downloads/BBK/DE/Publikationen/Broschueren_Flyer/Buergerinformationen_A4/Ratgeber_Brosch.pdf?__blob=publicationFile
https://www.dinsakerhet.se/siteassets/dinsakerhet.se/broschyren-om-krisen-eller-kriget-kommer/om-krisen-eller-kriget-kommer---engelska-2.pdf
https://www.dinsakerhet.se/siteassets/dinsakerhet.se/broschyren-om-krisen-eller-kriget-kommer/om-krisen-eller-kriget-kommer---engelska-2.pdf
https://www.jnto.go.jp/safety-tips/eng/cmcard/index.html
https://medium.com/@robintlewis/preparing-your-emergency-bag-in-japan-88135b106288
https://www.bbk.bund.de/DE/Home/home_node.html
https://www.msb.se/en/about-msb/
https://www.nhk.or.jp/sonae/en/goods/index.html
https://web-japan.org/nipponia/nipponia33/en/feature/feature02.html
https://www.realestate-tokyo.com/living-in-tokyo/emergency-disaster/emergency-bag/
https://www.realestate-tokyo.com/living-in-tokyo/emergency-disaster/emergency-bag/
https://www.japankuru.com/en/culture/e3020.html
https://itsyourjapan.com/emergency-earthquake-bag/
https://www.publicsafety.gc.ca/index-en.aspx
https://www.getprepared.gc.ca/cnt/kts/by-kt-en.aspx
https://www.getprepared.gc.ca/index-en.aspx
https://www.getprepared.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/yprprdnssgd/index-en.aspx#s3
https://www.getprepared.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/yprprdnssgd/index-en.aspx#s3
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/safety/emergency-preparedness-response-recovery/preparedbc/build-an-emergency-kit-and-grab-and-go-bag#grabandgo
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/safety/emergency-preparedness-response-recovery/preparedbc/build-an-emergency-kit-and-grab-and-go-bag#grabandgo
https://www.sa.gov.au/topics/emergencies-and-safety/prepare-for-an-emergency/emergency-kit
https://www.qld.gov.au/emergency/dealing-disasters/prepare-for-disasters/emergency-kit
https://www.redcross.org.au/campaigns/prepare/packing
https://www.dfes.wa.gov.au/safetyinformation/flood/FloodManualsGuidesandBrochures/Natural-Disasters-Fact%20Sheet-Emergency-Kit.pdf
https://www.dfes.wa.gov.au/safetyinformation/flood/FloodManualsGuidesandBrochures/Natural-Disasters-Fact%20Sheet-Emergency-Kit.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=7_diceQvTqE
https://www.getready.qld.gov.au/get-prepared/3-steps-get-ready/step-2-pack-your-emergency-kit
https://www.getready.qld.gov.au/sites/default/files/2020-09/Emergency%20Household%20Kit.pdf
https://www.publications.qld.gov.au/dataset/preparing-your-household-for-disasters-greek
https://www.publications.qld.gov.au/dataset/preparing-your-household-for-disasters-greek
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https://www.publications.qld.gov.au/dataset/8f998a9e-f313-47b3-87bf-b1f5bd39634d/resource/6b5fda3f-
eec8-4123-9768-bd9759c0e3d2/download/3797cs-fs-2-gr-prepare-evacuation-greek.pdf 

29. Emergency kit (Greek)  
https://www.publications.qld.gov.au/dataset/8f998a9e-f313-47b3-87bf-
b1f5bd39634d/resource/cd7a522d-1087-49b7-8c17-3bc4d537bf95/download/3797cs-fs-3-gr-prep-
emergency-kit-greek.pdf (Μάρτιος 2021) 

30. NEMA https://www.civildefence.govt.nz/ (Μάρτιος 2021) 
31. NCMC https://www.civildefence.govt.nz/about/national-crisis-management-centre/ (Μάρτιος 2021) 
32. GET READY https://getready.govt.nz/ (Μάρτιος 2021) 
33. Get Prepared app https://www.redcross.org.au/get-help/emergencies/preparing-for-emergencies/get-

prepared-app (Μάρτιος 2021) 
34. The Outdoors in Queensland, Survival Kit https://outdoorsqueensland.com.au/ (Μάρτιος 2021) 
35. 1 Douglas Shire Council, Prepare Your Emergency Kit https://douglas.qld.gov.au/community/disaster-and-

emergency-information/prepare-your-emergency-kit/ (Μάρτιος 2021) 
36. Emergency Survival Items & Getaway Kit (Νοέμβριος 2015) 

https://web.archive.org/web/20151119192627/http://www.getthru.govt.nz/how-to-get-ready/emergency-
survival-items/#items (Μάρτιος 2021) 

37. How to Build a Kit for Emergencies, June 12, 2020, FEMA-4541-DR-TN NR 018 https://www.fema.gov/press-
release/20210318/how-build-kit-emergencies (Μάρτιος 2021) 

38. Additional Items to Consider Adding to an Emergency Supply Kit, Recommended Items to Include ina Basic 
Emergency Supply Kit, 
https://www.ready.gov/sites/default/files/2021-02/ready_checklist.pdf (Μάρτιος 2021)  
https://www.ready.gov/sites/default/files/2020-03/ready_emergency-supply-kit-checklist.pdf (Μάρτιος 
2021) 

39. Are You READY https://www.ready.gov/sites/default/files/2019-06/emergency_checklist_kids.pdf (Μάρτιος 
2021)  

40. Build a Kit https://www.ready.gov/kit (Μάρτιος 2021),  
https://www.ready.gov/kids/family-emergency-planning/build-a-kit# (Μάρτιος 2021) 

41. Emergency Preparedness   
https://www.redcross.org/store/preparedness?utm_source=RCO&utm_medium=Referral&utm_term=Keep
_your_supplies_in_an_easy_to_carry_emergency_preparedness_kit&utm_campaign=Survival_Kit_Supplies 
(Μάρτιος 2021) 

42. Weather Underground, Disaster Supply Kit 
https://www.wunderground.com/prepare/disaster-supply-kit (Μάρτιος 2021) 

43. TAKE WINTER BY STORM, EMERGENCY PREPAREDNESS KIT https://takewinterbystorm.org/wp-
content/uploads/2018/10/TWBS_English_PreparednessShoppingList_2018.pdf (Μάρτιος 2021) 

44. CALIFORNIA STATE UNIVERSITY SAN MARCOS CSUSM, Emergency Management, Build A Kit, 
https://www.csusm.edu/em/procedures/buildakit.html (Μάρτιος 2021) 

45. UW, University of Washington, Build a kit, Prepare yourself and your family 
https://www.washington.edu/uwem/preparedness/build-a-kit/ (Μάρτιος 2021) 

46. Survival Kit Supplies, What Do You Need In A Survival Kit?, TAKE QUIZ 
https://www.redcross.org/get-help/how-to-prepare-for-emergencies/survival-kit-supplies.html (Μάρτιος 
2021) 

47. Meet the villagers in Tajikistan who are putting disaster risk knowledge into practice 06/02/2018 
 https://ec.europa.eu/echo/blog/meet-villagers-tajikistan-who-are-putting-disaster-risk-knowledge-
practice_en (Μάρτιος 2021) 

48. South Sudan: Emergency in southern Unity 30/09/2015 
https://ec.europa.eu/echo/blog/south-sudan-emergency-southern-unity_fr (Μάρτιος 2021) 

49. Iraq: Delivering life-saving kits for displaced families 28/07/2015 
https://ec.europa.eu/echo/blog/iraq-delivering-life-saving-kits-displaced-families_fr (Μάρτιος 2021) 

50. Philippines: Preparing communities for the next emergency, 28 Nov 2019 
https://www.preventionweb.net/news/view/69270 (Μάρτιος 2021) 

51. Here's how to build your own emergency kit, Rappler.com Jul 13, 2018  
https://www.rappler.com/brandrap/profiles-and-advocacies/items-emergency-kit (Μάρτιος 2021) 

52. Disability inclusive community based disaster risk management: a toolkit for practice in South Asia 
https://www.preventionweb.net/files/32279_32279sdpg01light.pdf 

53. «Κάνε το δικό σου Σχέδιο» και προετοιμάσου για μια καταστροφήΑθήνα, 24 Απριλίου 2018 

https://www.publications.qld.gov.au/dataset/8f998a9e-f313-47b3-87bf-b1f5bd39634d/resource/6b5fda3f-eec8-4123-9768-bd9759c0e3d2/download/3797cs-fs-2-gr-prepare-evacuation-greek.pdf
https://www.publications.qld.gov.au/dataset/8f998a9e-f313-47b3-87bf-b1f5bd39634d/resource/6b5fda3f-eec8-4123-9768-bd9759c0e3d2/download/3797cs-fs-2-gr-prepare-evacuation-greek.pdf
https://www.publications.qld.gov.au/dataset/8f998a9e-f313-47b3-87bf-b1f5bd39634d/resource/cd7a522d-1087-49b7-8c17-3bc4d537bf95/download/3797cs-fs-3-gr-prep-emergency-kit-greek.pdf
https://www.publications.qld.gov.au/dataset/8f998a9e-f313-47b3-87bf-b1f5bd39634d/resource/cd7a522d-1087-49b7-8c17-3bc4d537bf95/download/3797cs-fs-3-gr-prep-emergency-kit-greek.pdf
https://www.publications.qld.gov.au/dataset/8f998a9e-f313-47b3-87bf-b1f5bd39634d/resource/cd7a522d-1087-49b7-8c17-3bc4d537bf95/download/3797cs-fs-3-gr-prep-emergency-kit-greek.pdf
https://www.civildefence.govt.nz/
https://www.civildefence.govt.nz/about/national-crisis-management-centre/
https://getready.govt.nz/
https://www.redcross.org.au/get-help/emergencies/preparing-for-emergencies/get-prepared-app
https://www.redcross.org.au/get-help/emergencies/preparing-for-emergencies/get-prepared-app
https://outdoorsqueensland.com.au/
https://douglas.qld.gov.au/community/disaster-and-emergency-information/prepare-your-emergency-kit/
https://douglas.qld.gov.au/community/disaster-and-emergency-information/prepare-your-emergency-kit/
https://web.archive.org/web/20151119192627/http:/www.getthru.govt.nz/how-to-get-ready/emergency-survival-items/#items
https://web.archive.org/web/20151119192627/http:/www.getthru.govt.nz/how-to-get-ready/emergency-survival-items/#items
https://www.fema.gov/press-release/20210318/how-build-kit-emergencies
https://www.fema.gov/press-release/20210318/how-build-kit-emergencies
https://www.ready.gov/sites/default/files/2021-02/ready_checklist.pdf
https://www.ready.gov/sites/default/files/2020-03/ready_emergency-supply-kit-checklist.pdf
https://www.ready.gov/sites/default/files/2019-06/emergency_checklist_kids.pdf
https://www.ready.gov/kit
https://www.ready.gov/kids/family-emergency-planning/build-a-kit
https://www.redcross.org/store/preparedness?utm_source=RCO&utm_medium=Referral&utm_term=Keep_your_supplies_in_an_easy_to_carry_emergency_preparedness_kit&utm_campaign=Survival_Kit_Supplies
https://www.redcross.org/store/preparedness?utm_source=RCO&utm_medium=Referral&utm_term=Keep_your_supplies_in_an_easy_to_carry_emergency_preparedness_kit&utm_campaign=Survival_Kit_Supplies
https://www.wunderground.com/prepare/disaster-supply-kit
https://takewinterbystorm.org/wp-content/uploads/2018/10/TWBS_English_PreparednessShoppingList_2018.pdf
https://takewinterbystorm.org/wp-content/uploads/2018/10/TWBS_English_PreparednessShoppingList_2018.pdf
https://www.csusm.edu/
https://www.csusm.edu/em/procedures/buildakit.html
https://www.washington.edu/uwem/preparedness/build-a-kit/
https://www.redcross.org/get-help/how-to-prepare-for-emergencies/survival-kit-supplies.html
https://ec.europa.eu/echo/blog/meet-villagers-tajikistan-who-are-putting-disaster-risk-knowledge-practice_en
https://ec.europa.eu/echo/blog/meet-villagers-tajikistan-who-are-putting-disaster-risk-knowledge-practice_en
https://ec.europa.eu/echo/blog/south-sudan-emergency-southern-unity_fr
https://ec.europa.eu/echo/blog/iraq-delivering-life-saving-kits-displaced-families_fr
https://www.preventionweb.net/news/view/69270
https://www.rappler.com/brandrap/profiles-and-advocacies/items-emergency-kit
https://www.preventionweb.net/files/32279_32279sdpg01light.pdf
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https://www.civilprotection.gr/sites/default/gscp_uploads/gscp_20180424.pdf (Μάρτιος 2021) 
54. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΑΚΙΔΙΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ για το αυτοκίνητο 

https://www.hellenicmediagroup.com/%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B
7-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%B1-
%CF%83%CE%B1%CE%BA%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BF-
%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%83/ (Μάρτιος 2021) 

55. Κάνε το δικό σου σχέδιο (ψηφιακό φυλλάδιο) 
https://www.civilprotection.gr/sites/default/gscp_uploads/kane_sxedio.pdf (Μάρτιος 2021) 

56. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας- Κάνε το δικό σου σχέδιο! 
https://www.youtube.com/watch?v=PJLH2XzgO_0 (Μάρτιος 2021) 

57. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ https://www.youtube.com/watch?v=-
Y1jXLfY2nY (Μάρτιος 2021) 

58. «Κάνε το δικό σου Σχέδιο» και προετοιμάσου για μια καταστροφή 
https://www.civilprotection.gr/el/%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE
%AC-%CE%B8%CE%AD%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/%C2%AB%CE%BA%CE%AC%CE%BD%CE%B5-
%CF%84%CE%BF-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CE%BF%CF%85-
%CF%83%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF%C2%BB-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-
%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B5%CF%84%CE%BF%CE%B9%CE%BC%CE%AC%CF%83%CE%BF%CF%85-
%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%BC%CE%B9%CE%B1-
%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AE (Μάρτιος 2021) 

59. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ Official 
https://www.facebook.com/photo?fbid=10214667202513103&set=g.196201663850128 (Μάρτιος 2021) 

60. Ιωάννης Χ. Ευστρατιάδης, ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ & ΠΟΛΥΜΕΛΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ (ΣΥ.Π.Π.Ο) Έκδοση : Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών Νομού Σερρών ISBN 978- 618-84270-
0-6 https://cippo.seanserron.gr/index.htm (Μάρτιος 2021) 

61. Πυροσβεστική Ακαδημία (Επίσημη ιστοσελίδα) https://academy.fireservice.gr/index.php (Μάρτιος 2021) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 
6.1 Έρευνα 
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https://assetprotectiongroup.co.uk/september-was-preparedness-month-are-you-more-prepared/ 
(Ιανουάριος 2021) 

1η Μαρτίου: Παγκόσμια Ημέρα Πολιτικής Προστασίας 
24. https://www.civilprotection.gr/el/1%CE%B7-%CE%BC%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85-

%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%B1-
%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B1-
%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-
%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82-0 (Ιανουάριος 2021) 

25. https://twitter.com/GovHawaii/status/1032405054718799872?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweet
embed%7Ctwterm%5E1032405054718799872%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2
Fevaq8.co.uk%2Fblog%2F (Ιανουάριος 2021) 

26. https://twitter.com/NorthantsEPTeam/status/1009405109414039553?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5
Etweetembed%7Ctwterm%5E1009405109414039553%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A
%2F%2Fevaq8.co.uk%2Fblog%2F (Μάιος 2021) 

7.2. Επίλογος  
Ø 

 
Γενική βιβλιογραφία, άλλες πηγές  
• ΓΝΩΜΙΚΟΛΟΓΙΚΟΝ https://www.gnomikologikon.gr/ (Δεκέμβριος 2020) 
• Βουλή των Ελλήνων https://www.hellenicparliament.gr/ (Δεκέμβριος 2020) 
• Bug-out bag https://en.wikipedia.org/wiki/Bug-out_bag (Δεκέμβριος 2020) 
• Disaster Planning Is Up To You 

https://web.archive.org/web/20091117235247/http://www.fema.gov/news/newsrelease.fema?id=35169 
(Δεκέμβριος 2020) 

• How to Prepare a 72-Hour Kit Checklist for Emergencies https://www.learnreligions.com/72-hour-kit-for-
emergency-preparedness-2159406 (Δεκέμβριος 2020) 

• Bug Out Bags? Updates for 2009 Borelli, Frank (September 4, 2009). 
https://web.archive.org/web/20091227160237/http://www.officer.com/web/online/On-the-Street/Bug-Out-
Bags/21$48242 (Δεκέμβριος 2020) 

• The “I’m Never Coming Home Bag:” An Assembly Guide By Scott Muska | April 30, 2014 
https://weeklygravy.com/lifestyle/the-im-never-coming-home-bag-an-assembly-guide/ (Δεκέμβριος 2020) 

• Budget Bug Out Bags: The Best Cheap Bug Out Backpack Setups https://thepreppingguide.com/bug-out-bag/ 
(Δεκέμβριος 2020) 

• Contingency Recommendations:Stockpiling of essential items, Contingency Recommendations: Stockpiling of 
essential items https://web.archive.org/web/20161130042715/http://www.vsfg.org/security-
guidelines/contingency-recommendations (Δεκέμβριος 2020) 

• Build the Perfect Bug Out Bag: Your 72-Hour Disaster Survival Kit. Stewart, Creek (2012). Betterway  Books. 
ISBN 1440318743. 

• Yes, That’s a Tampon in My Mouth: The Swiss Army Survival Tampon — 10 Survival Uses, Art of Manliness. 
Retrieved 6 April 2017, Guest Contributor • June 5, 2012 • Last updated: September 30, 2020  
https://www.artofmanliness.com/articles/survival-tampon/ (Δεκέμβριος 2020) 

• Budget Bug Out Bags: The Best Cheap Bug Out Backpack Setups, The Prepping Guide. 2017-08-12. Retrieved 
2018-02-12 https://thepreppingguide.com/bug-out-bag/ (Δεκέμβριος 2020) 

• The Survivors Bug Out Bag List, James Kearney (Doomsday News. October 21, 2013. Retrieved October 25, 
2013,Daniel  October 21, 2013 http://www.doomsdaynews.com/bug-out-bag-list/ (Δεκέμβριος 2020) 

• Ultimate Bug Out Bag Checklist for Preppers and Survivalists, Know Prepare Survive. Retrieved 6 April 2017. 
https://knowpreparesurvive.com/bug-out-bag/ultimate-bug-out-bag-checklist/ (Δεκέμβριος 2020) 

• The Bail Out Bag: A Bag of Tricks for Unpredictable Events https://www.bluesheepdog.com/bail-out-bag/ 
(Δεκέμβριος 2020) 

• Disaster Supplies Kit, May 18, 2018, What to pack in a disaster supplies kit 
https://web.archive.org/web/20180518200024/https://gadgetbackpack.com/blogs/news/disaster-supplies-
kit (Δεκέμβριος 2020) 

• Disaster Supplies Kit http://gadgetbackpack.com/disaster-supplies-kit/ (Δεκέμβριος 2020) 
• Emergency Kits https://www.getprepared.gc.ca/cnt/kts/index-eng.aspx (Δεκέμβριος 2020) 

https://assetprotectiongroup.co.uk/september-was-preparedness-month-are-you-more-prepared/
https://www.civilprotection.gr/el/1%CE%B7-%CE%BC%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B1-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82-0
https://www.civilprotection.gr/el/1%CE%B7-%CE%BC%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B1-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82-0
https://www.civilprotection.gr/el/1%CE%B7-%CE%BC%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B1-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82-0
https://www.civilprotection.gr/el/1%CE%B7-%CE%BC%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B1-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82-0
https://www.civilprotection.gr/el/1%CE%B7-%CE%BC%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B1-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82-0
https://twitter.com/GovHawaii/status/1032405054718799872?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1032405054718799872%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fevaq8.co.uk%2Fblog%2F
https://twitter.com/GovHawaii/status/1032405054718799872?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1032405054718799872%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fevaq8.co.uk%2Fblog%2F
https://twitter.com/GovHawaii/status/1032405054718799872?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1032405054718799872%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fevaq8.co.uk%2Fblog%2F
https://twitter.com/NorthantsEPTeam/status/1009405109414039553?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1009405109414039553%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fevaq8.co.uk%2Fblog%2F
https://twitter.com/NorthantsEPTeam/status/1009405109414039553?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1009405109414039553%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fevaq8.co.uk%2Fblog%2F
https://twitter.com/NorthantsEPTeam/status/1009405109414039553?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1009405109414039553%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fevaq8.co.uk%2Fblog%2F
https://www.gnomikologikon.gr/
https://www.hellenicparliament.gr/
https://en.wikipedia.org/wiki/Bug-out_bag
https://web.archive.org/web/20091117235247/http:/www.fema.gov/news/newsrelease.fema?id=35169
https://www.learnreligions.com/72-hour-kit-for-emergency-preparedness-2159406
https://www.learnreligions.com/72-hour-kit-for-emergency-preparedness-2159406
https://web.archive.org/web/20091227160237/http:/www.officer.com/web/online/On-the-Street/Bug-Out-Bags/21$48242
https://web.archive.org/web/20091227160237/http:/www.officer.com/web/online/On-the-Street/Bug-Out-Bags/21$48242
https://weeklygravy.com/author/wgscott/
https://weeklygravy.com/lifestyle/the-im-never-coming-home-bag-an-assembly-guide/
https://thepreppingguide.com/bug-out-bag/
https://web.archive.org/web/20161130042715/http:/www.vsfg.org/security-guidelines/contingency-recommendations
https://web.archive.org/web/20161130042715/http:/www.vsfg.org/security-guidelines/contingency-recommendations
https://en.wikipedia.org/wiki/ISBN_(identifier)
https://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/1440318743
https://www.artofmanliness.com/articles/survival-tampon/
https://thepreppingguide.com/bug-out-bag/
http://www.doomsdaynews.com/bug-out-bag-list/
http://www.doomsdaynews.com/author/daniel/
http://www.doomsdaynews.com/bug-out-bag-list/
https://knowpreparesurvive.com/bug-out-bag/ultimate-bug-out-bag-checklist/
https://www.bluesheepdog.com/bail-out-bag/
https://web.archive.org/web/20180518200024/https:/gadgetbackpack.com/blogs/news/disaster-supplies-kit
https://web.archive.org/web/20180518200024/https:/gadgetbackpack.com/blogs/news/disaster-supplies-kit
http://gadgetbackpack.com/disaster-supplies-kit/
https://www.getprepared.gc.ca/cnt/kts/index-eng.aspx
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• Emergency Survival Items & Getaway Kit 
https://web.archive.org/web/20151119192627/http://www.getthru.govt.nz/how-to-get-ready/emergency-
survival-items/#items (Δεκέμβριος 2020) 

• Build A Kit https://web.archive.org/web/20190619034002/https://www.ready.gov/build-a-kit (Δεκέμβριος 
2020) 

• Disaster Risk Reduction, Disaster Management Team Good Practice Guidelines, Bob Hansford, Sarah Dellor & 
Shona MacPherson Version 1, September 2007 Tearfund. 2007. 
http://learn.tearfund.org/~/media/Files/TILZ/Topics/DMT/GPG_Disaster_Risk_Reduction.pdf?la=en 
(Δεκέμβριος 2020) 

• Disaster Supplies Kit, May 18, 2018 
https://web.archive.org/web/20180518200024/https://gadgetbackpack.com/blogs/news/disaster-supplies-
kit (Δεκέμβριος 2020) 

• Survival kit: Things you'll need in case of an emergency, Australian Broadcasting Corporation. Retrieved 2014-
12-07 https://www.abc.net.au/news/emergency/plan-for-an-emergency/2014-12-07/emergency-survival-
kits/5949978 (Δεκέμβριος 2020) 

• Survival Supplies You Need To Store Aside From Food and Water https://presentdayprepper.com/survival-
supplies-you-need-to-store-aside-from-food-and-water/ (Δεκέμβριος 2020) 

• Make an emergency preparedness kit http://www.redcross.ca/article.asp?id=33847&tid=001 (Δεκέμβριος 
2020) 

• Build A Kit https://www.ready.gov/kit (Δεκέμβριος 2020) 
• EMERGENCYSURVIVAL GUIDE, COUNTY OF LOS ANGELES http://lacoa.org/PDF/EmergencySurvivalGuide-

LowRes.pdf (Δεκέμβριος 2020) 
• Westchester County Department of Emergency Services https://emergencyservices.westchestergov.com/ 

(Δεκέμβριος 2020) 
• Preparing and Getting Trained 

https://web.archive.org/web/20120814033004/http://www.redcross.org/services/prepare/0,1082,0_239_,0
0.html (Δεκέμβριος 2020) 

• https://photofunia.com/categories/magazines/business-newspaper 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://web.archive.org/web/20151119192627/http:/www.getthru.govt.nz/how-to-get-ready/emergency-survival-items/#items
https://web.archive.org/web/20151119192627/http:/www.getthru.govt.nz/how-to-get-ready/emergency-survival-items/#items
https://web.archive.org/web/20190619034002/https:/www.ready.gov/build-a-kit
http://learn.tearfund.org/~/media/Files/TILZ/Topics/DMT/GPG_Disaster_Risk_Reduction.pdf?la=en
https://web.archive.org/web/20180518200024/https:/gadgetbackpack.com/blogs/news/disaster-supplies-kit
https://web.archive.org/web/20180518200024/https:/gadgetbackpack.com/blogs/news/disaster-supplies-kit
https://www.abc.net.au/news/emergency/plan-for-an-emergency/2014-12-07/emergency-survival-kits/5949978
https://www.abc.net.au/news/emergency/plan-for-an-emergency/2014-12-07/emergency-survival-kits/5949978
https://presentdayprepper.com/survival-supplies-you-need-to-store-aside-from-food-and-water/
https://presentdayprepper.com/survival-supplies-you-need-to-store-aside-from-food-and-water/
http://www.redcross.ca/article.asp?id=33847&tid=001
https://www.ready.gov/kit
http://lacoa.org/PDF/EmergencySurvivalGuide-LowRes.pdf
http://lacoa.org/PDF/EmergencySurvivalGuide-LowRes.pdf
https://emergencyservices.westchestergov.com/
https://web.archive.org/web/20120814033004/http:/www.redcross.org/services/prepare/0,1082,0_239_,00.html
https://web.archive.org/web/20120814033004/http:/www.redcross.org/services/prepare/0,1082,0_239_,00.html
https://photofunia.com/categories/magazines/business-newspaper
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Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ  &   Π Η Γ Ε Σ   Ε Ι Κ Ο Ν Ω Ν 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
1.1 Εισαγωγή  
1.2 Σκοπός – Κίνητρο 
1.3 Δομή της εργασίας 
Ø 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
2.1 Γενικές έννοιες – Ορισμοί 
Εικόνα 2.1. Παραστατικό σχέδιο από το γίνεται αντιληπτή η διαφορά μεταξύ Κινδύνου και Διακινδύνευσης. 
https://d6kq167ddwbdq.cloudfront.net/farmchemint/wp-content/uploads/2019/02/Figure-1-Hazard-vs.-
Risk.jpg Προσαρμοσμένο (Φεβρουάριος 2021) 
Εικόνα 2.2. Συνιστώσες της διακινδύνευσης (Risk) 
Ευθύμιος Καραμπέτσος, Ανάλυση Παραγόντων Κινδύνου Βάσει Διεθνών Προτύπων και Τεχνικών Ελέγχου 
Ποιότητας: Ανασκόπηση και Αξιολόγηση Προτύπου ISO/IEC 17025:2017, Διπλωματική Εργασία, ΕΑΠ, Σχολή 
Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Σεπτέμβριος 2018, Πάτρα.  
2.2 Βασικές έννοιες – Ορολογία 
Εικόνες 2.3,4,5. Έτοιμα προς πώληση σακίδια Β.Ο.Β.72. Το Σακίδιο Εκτάκτων Αναγκών είναι προσωπικό για 
αυτό και συνίσταται η σταδιακή διαμόρφωσή του με αφορμή διάφορα ερεθίσματα, η συμπλήρωση του 
περιεχομένου του, εξατομικεύοντας και βελτιώνοντάς το, προκειμένου να προσεγγίζει τόσο τις ατομικές 
ανάγκες όσο και τις συνθήκες της περιοχής που ζει κάποιος. 
https://www.ebay.com/itm/Emergency-Backpack-Water-Food-Survival-Pack-Survive-Disaster-Prepper-Go-Bag-
STHF/274300080783?_trkparms=aid%3D1110006%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D22507
4%26meid%3Dbe6ec92f29d3459381331acfb67f27d3%26pid%3D100005%26rk%3D6%26rkt%3D12%26mehot%
3Dpf%26sd%3D233288648860%26itm%3D274300080783%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2047675%26a
lgv%3DSimplAMLv5PairwiseWebWithDarwoV3BBEV2b&_trksid=p2047675.c100005.m1851 (Δεκέμβριος 2020) 
https://gr.pinterest.com/pin/863987509739600484/ (Δεκέμβριος 2020) 
https://www.ebay.com/itm/Survival-Backpack-Emergency-Prep-Supply-Gear-Bag-Food-Kit-Water-Supply-72-
Hours/274326902011?_trkparms=aid%3D1110006%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D2250
74%26meid%3Dbe6ec92f29d3459381331acfb67f27d3%26pid%3D100005%26rk%3D2%26rkt%3D12%26mehot
%3Dpf%26sd%3D233288648860%26itm%3D274326902011%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2047675%2
6algv%3DSimplAMLv5PairwiseWebWithDarwoV3BBEV2b&_trksid=p2047675.c100005.m1851(Δεκέμβριος 
2020) 
Εικόνες 2.6,7,8. Εξατομικευμένα Β.Ο.Β.72  
https://gr.pinterest.com/pin/760686193284269671/ (Δεκέμβριος 2020) 
https://gr.pinterest.com/pin/801148221182261163/ (Δεκέμβριος 2020) 
https://gr.pinterest.com/pin/674625219175844579/ (Δεκέμβριος 2020) 
Εικόνες 2.9,10,11. Διάφορα kit. Η δημιουργία τους ακολουθεί τα εξής βήματα: Αρχικά η εστίαση πρέπει να 
γίνει στις εργασίες που θέλει κάποιος να επιτελέσει. Μετά η επικέντρωση θα αφορά τις δεξιότητες που πρέπει 
κάποιος να κατακτήσει για να ολοκληρώσει αυτές τις εργασίες. Στο τέλος θα γίνει η επιλογή των υλικών για 
την εκτέλεση αυτών των εργασιών, λαμβάνοντας υπόψη την πολυλειτουργικότητα, την εποχή και την περιοχή. 
https://gr.pinterest.com/pin/198580664802704819/ (Δεκέμβριος 2020) 
https://gr.pinterest.com/pin/566186984407033286/ (Δεκέμβριος 2020) 
https://gr.pinterest.com/pin/690950767808871875/ (Δεκέμβριος 2020) 
Εικόνες 2.12,13,14. Διάφορα kit E.D.C.  
https://gr.pinterest.com/pin/576671927272402107/ (Δεκέμβριος 2020) 
https://gr.pinterest.com/pin/857865429005576658/ (Δεκέμβριος 2020) 
https://www.ebay.com/itm/A15-Travel-Outdoor-Survival-Kit-Set-15-in-1-First-Aid-SOS-Emergency-
Tools/124471140368?_trkparms=aid%3D1110006%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D20200
520130048%26meid%3Da2c6a5fe3b7e4d79b21da83910452910%26pid%3D100005%26rk%3D9%26rkt%3D12%
26mehot%3Dco%26sd%3D393038801182%26itm%3D124471140368%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D20
47675%26algv%3DSimplAMLv5PairwiseWebWithDarwoV3BBEV2b%26brand%3DUnbranded&_trksid=p204767
5.c100005.m1851 (Δεκέμβριος 2020) 
https://www.ebay.com/itm/SOS-Emergency-Survival-Equipment-Kit-Outdoor-Sports-Tactical-Hiking-
Camping/202946607669?_trkparms=aid%3D1110009%26algo%3DSPLICE.COMPLISTINGS%26ao%3D1%26asc%

https://d6kq167ddwbdq.cloudfront.net/farmchemint/wp-content/uploads/2019/02/Figure-1-Hazard-vs.-Risk.jpg
https://d6kq167ddwbdq.cloudfront.net/farmchemint/wp-content/uploads/2019/02/Figure-1-Hazard-vs.-Risk.jpg
https://www.ebay.com/itm/Emergency-Backpack-Water-Food-Survival-Pack-Survive-Disaster-Prepper-Go-Bag-STHF/274300080783?_trkparms=aid%3D1110006%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D225074%26meid%3Dbe6ec92f29d3459381331acfb67f27d3%26pid%3D100005%26rk%3D6%26rkt%3D12%26mehot%3Dpf%26sd%3D233288648860%26itm%3D274300080783%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2047675%26algv%3DSimplAMLv5PairwiseWebWithDarwoV3BBEV2b&_trksid=p2047675.c100005.m1851
https://www.ebay.com/itm/Emergency-Backpack-Water-Food-Survival-Pack-Survive-Disaster-Prepper-Go-Bag-STHF/274300080783?_trkparms=aid%3D1110006%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D225074%26meid%3Dbe6ec92f29d3459381331acfb67f27d3%26pid%3D100005%26rk%3D6%26rkt%3D12%26mehot%3Dpf%26sd%3D233288648860%26itm%3D274300080783%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2047675%26algv%3DSimplAMLv5PairwiseWebWithDarwoV3BBEV2b&_trksid=p2047675.c100005.m1851
https://www.ebay.com/itm/Emergency-Backpack-Water-Food-Survival-Pack-Survive-Disaster-Prepper-Go-Bag-STHF/274300080783?_trkparms=aid%3D1110006%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D225074%26meid%3Dbe6ec92f29d3459381331acfb67f27d3%26pid%3D100005%26rk%3D6%26rkt%3D12%26mehot%3Dpf%26sd%3D233288648860%26itm%3D274300080783%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2047675%26algv%3DSimplAMLv5PairwiseWebWithDarwoV3BBEV2b&_trksid=p2047675.c100005.m1851
https://www.ebay.com/itm/Emergency-Backpack-Water-Food-Survival-Pack-Survive-Disaster-Prepper-Go-Bag-STHF/274300080783?_trkparms=aid%3D1110006%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D225074%26meid%3Dbe6ec92f29d3459381331acfb67f27d3%26pid%3D100005%26rk%3D6%26rkt%3D12%26mehot%3Dpf%26sd%3D233288648860%26itm%3D274300080783%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2047675%26algv%3DSimplAMLv5PairwiseWebWithDarwoV3BBEV2b&_trksid=p2047675.c100005.m1851
https://www.ebay.com/itm/Emergency-Backpack-Water-Food-Survival-Pack-Survive-Disaster-Prepper-Go-Bag-STHF/274300080783?_trkparms=aid%3D1110006%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D225074%26meid%3Dbe6ec92f29d3459381331acfb67f27d3%26pid%3D100005%26rk%3D6%26rkt%3D12%26mehot%3Dpf%26sd%3D233288648860%26itm%3D274300080783%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2047675%26algv%3DSimplAMLv5PairwiseWebWithDarwoV3BBEV2b&_trksid=p2047675.c100005.m1851
https://gr.pinterest.com/pin/863987509739600484/
https://www.ebay.com/itm/Survival-Backpack-Emergency-Prep-Supply-Gear-Bag-Food-Kit-Water-Supply-72-Hours/274326902011?_trkparms=aid%3D1110006%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D225074%26meid%3Dbe6ec92f29d3459381331acfb67f27d3%26pid%3D100005%26rk%3D2%26rkt%3D12%26mehot%3Dpf%26sd%3D233288648860%26itm%3D274326902011%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2047675%26algv%3DSimplAMLv5PairwiseWebWithDarwoV3BBEV2b&_trksid=p2047675.c100005.m1851
https://www.ebay.com/itm/Survival-Backpack-Emergency-Prep-Supply-Gear-Bag-Food-Kit-Water-Supply-72-Hours/274326902011?_trkparms=aid%3D1110006%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D225074%26meid%3Dbe6ec92f29d3459381331acfb67f27d3%26pid%3D100005%26rk%3D2%26rkt%3D12%26mehot%3Dpf%26sd%3D233288648860%26itm%3D274326902011%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2047675%26algv%3DSimplAMLv5PairwiseWebWithDarwoV3BBEV2b&_trksid=p2047675.c100005.m1851
https://www.ebay.com/itm/Survival-Backpack-Emergency-Prep-Supply-Gear-Bag-Food-Kit-Water-Supply-72-Hours/274326902011?_trkparms=aid%3D1110006%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D225074%26meid%3Dbe6ec92f29d3459381331acfb67f27d3%26pid%3D100005%26rk%3D2%26rkt%3D12%26mehot%3Dpf%26sd%3D233288648860%26itm%3D274326902011%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2047675%26algv%3DSimplAMLv5PairwiseWebWithDarwoV3BBEV2b&_trksid=p2047675.c100005.m1851
https://www.ebay.com/itm/Survival-Backpack-Emergency-Prep-Supply-Gear-Bag-Food-Kit-Water-Supply-72-Hours/274326902011?_trkparms=aid%3D1110006%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D225074%26meid%3Dbe6ec92f29d3459381331acfb67f27d3%26pid%3D100005%26rk%3D2%26rkt%3D12%26mehot%3Dpf%26sd%3D233288648860%26itm%3D274326902011%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2047675%26algv%3DSimplAMLv5PairwiseWebWithDarwoV3BBEV2b&_trksid=p2047675.c100005.m1851
https://www.ebay.com/itm/Survival-Backpack-Emergency-Prep-Supply-Gear-Bag-Food-Kit-Water-Supply-72-Hours/274326902011?_trkparms=aid%3D1110006%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D225074%26meid%3Dbe6ec92f29d3459381331acfb67f27d3%26pid%3D100005%26rk%3D2%26rkt%3D12%26mehot%3Dpf%26sd%3D233288648860%26itm%3D274326902011%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2047675%26algv%3DSimplAMLv5PairwiseWebWithDarwoV3BBEV2b&_trksid=p2047675.c100005.m1851
https://gr.pinterest.com/pin/760686193284269671/
https://gr.pinterest.com/pin/801148221182261163/
https://gr.pinterest.com/pin/674625219175844579/
https://gr.pinterest.com/pin/198580664802704819/
https://gr.pinterest.com/pin/566186984407033286/
https://gr.pinterest.com/pin/690950767808871875/
https://gr.pinterest.com/pin/576671927272402107/
https://gr.pinterest.com/pin/857865429005576658/
https://www.ebay.com/itm/A15-Travel-Outdoor-Survival-Kit-Set-15-in-1-First-Aid-SOS-Emergency-Tools/124471140368?_trkparms=aid%3D1110006%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D20200520130048%26meid%3Da2c6a5fe3b7e4d79b21da83910452910%26pid%3D100005%26rk%3D9%26rkt%3D12%26mehot%3Dco%26sd%3D393038801182%26itm%3D124471140368%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2047675%26algv%3DSimplAMLv5PairwiseWebWithDarwoV3BBEV2b%26brand%3DUnbranded&_trksid=p2047675.c100005.m1851
https://www.ebay.com/itm/A15-Travel-Outdoor-Survival-Kit-Set-15-in-1-First-Aid-SOS-Emergency-Tools/124471140368?_trkparms=aid%3D1110006%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D20200520130048%26meid%3Da2c6a5fe3b7e4d79b21da83910452910%26pid%3D100005%26rk%3D9%26rkt%3D12%26mehot%3Dco%26sd%3D393038801182%26itm%3D124471140368%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2047675%26algv%3DSimplAMLv5PairwiseWebWithDarwoV3BBEV2b%26brand%3DUnbranded&_trksid=p2047675.c100005.m1851
https://www.ebay.com/itm/A15-Travel-Outdoor-Survival-Kit-Set-15-in-1-First-Aid-SOS-Emergency-Tools/124471140368?_trkparms=aid%3D1110006%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D20200520130048%26meid%3Da2c6a5fe3b7e4d79b21da83910452910%26pid%3D100005%26rk%3D9%26rkt%3D12%26mehot%3Dco%26sd%3D393038801182%26itm%3D124471140368%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2047675%26algv%3DSimplAMLv5PairwiseWebWithDarwoV3BBEV2b%26brand%3DUnbranded&_trksid=p2047675.c100005.m1851
https://www.ebay.com/itm/A15-Travel-Outdoor-Survival-Kit-Set-15-in-1-First-Aid-SOS-Emergency-Tools/124471140368?_trkparms=aid%3D1110006%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D20200520130048%26meid%3Da2c6a5fe3b7e4d79b21da83910452910%26pid%3D100005%26rk%3D9%26rkt%3D12%26mehot%3Dco%26sd%3D393038801182%26itm%3D124471140368%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2047675%26algv%3DSimplAMLv5PairwiseWebWithDarwoV3BBEV2b%26brand%3DUnbranded&_trksid=p2047675.c100005.m1851
https://www.ebay.com/itm/A15-Travel-Outdoor-Survival-Kit-Set-15-in-1-First-Aid-SOS-Emergency-Tools/124471140368?_trkparms=aid%3D1110006%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D20200520130048%26meid%3Da2c6a5fe3b7e4d79b21da83910452910%26pid%3D100005%26rk%3D9%26rkt%3D12%26mehot%3Dco%26sd%3D393038801182%26itm%3D124471140368%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2047675%26algv%3DSimplAMLv5PairwiseWebWithDarwoV3BBEV2b%26brand%3DUnbranded&_trksid=p2047675.c100005.m1851
https://www.ebay.com/itm/A15-Travel-Outdoor-Survival-Kit-Set-15-in-1-First-Aid-SOS-Emergency-Tools/124471140368?_trkparms=aid%3D1110006%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D20200520130048%26meid%3Da2c6a5fe3b7e4d79b21da83910452910%26pid%3D100005%26rk%3D9%26rkt%3D12%26mehot%3Dco%26sd%3D393038801182%26itm%3D124471140368%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2047675%26algv%3DSimplAMLv5PairwiseWebWithDarwoV3BBEV2b%26brand%3DUnbranded&_trksid=p2047675.c100005.m1851
https://www.ebay.com/itm/SOS-Emergency-Survival-Equipment-Kit-Outdoor-Sports-Tactical-Hiking-Camping/202946607669?_trkparms=aid%3D1110009%26algo%3DSPLICE.COMPLISTINGS%26ao%3D1%26asc%3D20200220094952%26meid%3D03bd9fc2c0fb40828f8e7d43b9c8f998%26pid%3D100008%26rk%3D5%26rkt%3D12%26sd%3D303742734278%26itm%3D202946607669%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2047675%26algv%3Ddefault%26brand%3DUnbranded&_trksid=p2047675.c100008.m2219
https://www.ebay.com/itm/SOS-Emergency-Survival-Equipment-Kit-Outdoor-Sports-Tactical-Hiking-Camping/202946607669?_trkparms=aid%3D1110009%26algo%3DSPLICE.COMPLISTINGS%26ao%3D1%26asc%3D20200220094952%26meid%3D03bd9fc2c0fb40828f8e7d43b9c8f998%26pid%3D100008%26rk%3D5%26rkt%3D12%26sd%3D303742734278%26itm%3D202946607669%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2047675%26algv%3Ddefault%26brand%3DUnbranded&_trksid=p2047675.c100008.m2219
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3D20200220094952%26meid%3D03bd9fc2c0fb40828f8e7d43b9c8f998%26pid%3D100008%26rk%3D5%26rkt
%3D12%26sd%3D303742734278%26itm%3D202946607669%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2047675%2
6algv%3Ddefault%26brand%3DUnbranded&_trksid=p2047675.c100008.m2219 (Δεκέμβριος 2020) 
Εικόνες 2.15,16,17. Τυπικά σακίδια πόλης και προσυμπληρωμένα έτοιμα σακίδια για χρήση ως G.H.B. Το 
G.H.B. μπορεί να είναι ένα περιορισμένων διαστάσεων τσαντάκι πλάτης, μασχάλης ή μέσης. 
https://gr.pinterest.com/pin/368943394449027696/ (Δεκέμβριος 2020) 
https://gr.pinterest.com/pin/418412621629726908/ (Δεκέμβριος 2020) 
https://gr.pinterest.com/pin/368098969537056818/ (Δεκέμβριος 2020) 
https://www.ebay.com/itm/Camping-Hiking-Backpack-Emergency-Food-Water-Bug-Out-Bag-Survival-Kit-First-
Aid/274298449500?_trkparms=aid%3D1110006%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D202005
20130048%26meid%3D6efb45cc575e4accb192b10345628b3b%26pid%3D100005%26rk%3D11%26rkt%3D12%
26mehot%3Dpf%26sd%3D233704090012%26itm%3D274298449500%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D204
7675%26algv%3DSimplAMLv5PairwiseWebWithDarwoV3BBEV2b&_trksid=p2047675.c100005.m1851 
(Δεκέμβριος 2020) 
https://i.ebayimg.com/images/g/7BwAAOSwwbVfbN~h/s-l500.jpg (Δεκέμβριος 2020) 
Εικόνες 2.18, 19. Κυτία που τοποθετούνται στο αυτοκίνητο, με τα ανάλογα υλικά για μια έκτακτη ανάγκη.  
Εικόνα 2.20. Κυτίο και σακίδιο για χρήση σε μια έκτακτη κατάσταση τοποθετημένα ξεχωριστά. Εικόνα 2.21. 
Στο ντουλάπι είναι αποθηκευμένα τα βασικά παρελκόμενα/εργαλεία για το αυτοκίνητο και το επιπλέον 
σακίδιο είναι κατάλληλα προσαρμοσμένο σε πακτωμένη κατασκευή. Σε ένα επείγον συμβάν το αναρτημένο 
Β.Ο.Β. αφαιρείται εύκολα. 
https://gr.pinterest.com/pin/69876231692784028/(Δεκέμβριος 2020) 
https://gr.pinterest.com/pin/227080006197937451/(Δεκέμβριος 2020) 
https://gr.pinterest.com/pin/1759287343073469/ (τροποποιημένο) (Δεκέμβριος 2020) 
https://gr.pinterest.com/pin/713257659729160759/(Δεκέμβριος 2020) 
Εικόνες 2.22-25. Εξιδεικευμένα Σακίδια Εκτάκτων Αναγκών αυτοκινήτου. Τσάντα ώμου – αυτοκινήτου  που 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί  και ως επιμέρους Β.Ο.Β.  αυτκινήτου. 
https://gr.pinterest.com/pin/436004807665925291/ (επεξεργασμένο) (Δεκέμβριος 2020) 
https://gr.pinterest.com/pin/816488607431005898/(Δεκέμβριος 2020) 
https://gr.pinterest.com/pin/311029918025005070/(Δεκέμβριος 2020) 
https://gr.pinterest.com/pin/532269249689864027/(Δεκέμβριος 2020) 
Εικόνες 2.26-28. Προτάσεις για έτοιμα ή προσαρμοσμένα Κυτία Βασικών Προμηθειών. 
https://gr.pinterest.com/pin/602919468834245912/(Δεκέμβριος 2020) 
https://gr.pinterest.com/pin/81979655699494249/(Δεκέμβριος 2020) 
https://gr.pinterest.com/pin/406731410098442885/(Δεκέμβριος 2020) 
Εικόνες 2.29-31. Ενημερωτικά φυλλάδια και αφίσες από διάφορους οργανισμούς  με θέμα την προετοιμασία 
Κυτίου Βασικών Προμηθειών. 
https://gr.pinterest.com/pin/351912460768444/(Δεκέμβριος 2020) 
https://gr.pinterest.com/pin/319544536045736374/(Δεκέμβριος 2020) 
https://gr.pinterest.com/pin/101190322862211623/(Δεκέμβριος 2020) 
Εικόνες 2.32-35.Έτοιμες προτάσεις για το Κυτίο Βασικών προμηθειών: Πακέτα πλήρους διατροφής30 ημερών, 
5 ημερών, 52 γευμάτων, 28 γευμάτων/μερίδων. Η διάρκεια ασφαλούς κατανάλωσης πολλών από αυτά, χάρη 
στο σύστημα Freeze Dried και στην πλήρη αφαίρεση του οξυγόνου, αγγίζει τις τρεις δεκαετίες. 
https://i.ebayimg.com/images/g/UX0AAOSwZUNf5naS/s-l500.jpg(Δεκέμβριος 2020) 
https://www.ebay.com/itm/Emergency-Preparedness-5-Day-Food-supply-with-30-water-
pouches/233681021733?_trkparms=aid%3D1110012%26algo%3DSPLICE.SOIPOST%26ao%3D1%26asc%3D2250
74%26meid%3D0b5a9fad0fb542e3bcfed21b62b890ac%26pid%3D100008%26rk%3D1%26rkt%3D12%26sd%3D
233681016181%26itm%3D233681021733%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2047675%26algv%3DPromote
dSellersOtherItemsV2WithMLRv3&_trksid=p2047675.c100008.m2219(Δεκέμβριος 2020) 
https://i.ebayimg.com/images/g/XAMAAOSwQlJf5Irm/s-l500.jpg(Δεκέμβριος 2020) 
https://www.ebay.com/itm/NEW-Mountain-House-Emergency-Freeze-Dried-Meal-Kit-15-Pouch-Assortment-
3-6-
lbs/393029652981?_trkparms=aid%3D1110009%26algo%3DSPLICE.COMPLISTINGS%26ao%3D1%26asc%3D22
5073%26meid%3D80e5f74dfa4e4900a340facfb414ed53%26pid%3D100008%26rk%3D5%26rkt%3D12%26sd%
3D373216327284%26itm%3D393029652981%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2047675%26algv%3Ddefa
ult%26brand%3DMountain+House&_trksid=p2047675.c100008.m2219(Δεκέμβριος 2020) 
Εικόνες 2.36-41. Πινακίδες σήμανσης σημείων συγκέντρωσης σε περίπτωση εκτάκτων αναγκών. 

https://www.ebay.com/itm/SOS-Emergency-Survival-Equipment-Kit-Outdoor-Sports-Tactical-Hiking-Camping/202946607669?_trkparms=aid%3D1110009%26algo%3DSPLICE.COMPLISTINGS%26ao%3D1%26asc%3D20200220094952%26meid%3D03bd9fc2c0fb40828f8e7d43b9c8f998%26pid%3D100008%26rk%3D5%26rkt%3D12%26sd%3D303742734278%26itm%3D202946607669%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2047675%26algv%3Ddefault%26brand%3DUnbranded&_trksid=p2047675.c100008.m2219
https://www.ebay.com/itm/SOS-Emergency-Survival-Equipment-Kit-Outdoor-Sports-Tactical-Hiking-Camping/202946607669?_trkparms=aid%3D1110009%26algo%3DSPLICE.COMPLISTINGS%26ao%3D1%26asc%3D20200220094952%26meid%3D03bd9fc2c0fb40828f8e7d43b9c8f998%26pid%3D100008%26rk%3D5%26rkt%3D12%26sd%3D303742734278%26itm%3D202946607669%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2047675%26algv%3Ddefault%26brand%3DUnbranded&_trksid=p2047675.c100008.m2219
https://www.ebay.com/itm/SOS-Emergency-Survival-Equipment-Kit-Outdoor-Sports-Tactical-Hiking-Camping/202946607669?_trkparms=aid%3D1110009%26algo%3DSPLICE.COMPLISTINGS%26ao%3D1%26asc%3D20200220094952%26meid%3D03bd9fc2c0fb40828f8e7d43b9c8f998%26pid%3D100008%26rk%3D5%26rkt%3D12%26sd%3D303742734278%26itm%3D202946607669%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2047675%26algv%3Ddefault%26brand%3DUnbranded&_trksid=p2047675.c100008.m2219
https://gr.pinterest.com/pin/368943394449027696/
https://gr.pinterest.com/pin/418412621629726908/
https://gr.pinterest.com/pin/368098969537056818/
https://www.ebay.com/itm/Camping-Hiking-Backpack-Emergency-Food-Water-Bug-Out-Bag-Survival-Kit-First-Aid/274298449500?_trkparms=aid%3D1110006%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D20200520130048%26meid%3D6efb45cc575e4accb192b10345628b3b%26pid%3D100005%26rk%3D11%26rkt%3D12%26mehot%3Dpf%26sd%3D233704090012%26itm%3D274298449500%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2047675%26algv%3DSimplAMLv5PairwiseWebWithDarwoV3BBEV2b&_trksid=p2047675.c100005.m1851
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https://www.infosign.gr/media/catalog/product/cache/1/image/1800x/040ec09b1e35df139433887a97daa66f
/1/6/16571_13.jpg(Δεκέμβριος 2020) 
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/RcP0PfwI-Fq2-
VUssvKm18Xzcqb7smot3CUSSlVSo16trqvehZhJnVlMRUM_rLS97fpNwhQ2k9_4qh5yR1_5Cg1-oC25oIorL-
LZ65MBlFDod-IULRTSjcH8JYPEfayNd1KHbw(Δεκέμβριος 2020) 
https://www.maistraligroup.gr/wp-content/uploads/2019/07/DIA-009-EN-1500x500.gif(Δεκέμβριος 2020) 
https://notospress.gr/upload_files/gallery/2020-06-15_425_p2.jpg(Δεκέμβριος 2020) 
https://notospress.gr/article.php?id=50496(Δεκέμβριος 2020) 
https://www.maistraligroup.gr/wp-content/uploads/2019/07/DIA-010-EN-1500x500.gif(Δεκέμβριος 2020) 
Εικόνες 2.42,43. Καταφύγιο στην Πάτρα που έχει μετατραπεί σε ιστορικό αξιοθέατο. Η Ελβετία είναι γνωστή 
και για το δίκτυο υπόγειων καταφυγίων. Στην Λουκέρνη υπάρχει το μεγαλύτερο πυρηνικό καταφύγιο στον 
κόσμο. 
https://tetartopress.gr/wp-content/uploads/2020/10/DSC_2527.jpg(Δεκέμβριος 2020) 
https://3otiko.blogspot.com/2017/10/bitcoin.html(Δεκέμβριος 2020) 
Εικόνες 2.44,45. Έτοιμο υπόγειο καταφύγιο προς πώληση στην Ελλάδα. Η γνωστή εταιρεία ΙΚΕΑ διαθέτει 
καταφύγιο 5 ατόμων συναρμολογούμενο εντός 4 ωρών, πλήρως λειτουργικό, ασφαλές, αδιάβροχο, ανθεκτικό και πιο 
φθηνό από τα τυπικά καταλύματα για τους πρόσφυγες που χρησιμοποιεί ο ΟΗΕ. 
Σε κάθε περίπτωση για τα Ελληνικά δεδομένα η B.O.L. υποδεικνύεται από τις αρχές, ενώ σε οικογενειακό επίπεδο, 
αρχικά τουλάχιστον, παραμένει μια αγροικία ή το σπίτι ενός συγγενή/φίλου. 
www.car.gr/ Νούμερο αγγελίας: 7217974 (Φεβρουάριος 2016) 
https://deeply.thenewhumanitarian.org/refugees/community/2017/05/19/why-ikeas-award-winning-refugee-
shelters-need-a-redesign (Δεκέμβριος 2020) 
Προσωπικό αρχείο (Φεβρουάριος 2017) 
Εικόνες 2.46-48. Προσωρινή διαμονή στην B.O.L. και στοιχειώδεις προστασία από φυσικά φαινόμενα 
https://gr.pinterest.com/pin/97812623126457319/(Δεκέμβριος 2020) 
https://gr.pinterest.com/pin/716494621964030243/(Δεκέμβριος 2020) 
https://gr.pinterest.com/pin/177047829075116475/(Δεκέμβριος 2020) 
Εικόνα 2.49: Αυτοσχέδιο κατάλυμα μετά τον σεισμό Γρεβενών – Κοζάνης (1995) η προσαρμοστικότητα των 
αστέγων έναντι της ανεπάρκειας σκηνών και του κρατικού σχεδιασμού από πλευράς αρμόδιων φορέων. 
[Φωτο: Δανδουλάκη, 1995]. Μεγάλο μέρος των αστέγων χρησιμοποίησαν μεταλλικά πλέγματα και ξυλεία από 
γειτονικά υπό ανέγερση κτίσματα για να διαμορφώσουν αυτοσχέδια προσωρινά καταλύματα. Τα πλέγματα 
στερεώθηκαν στο έδαφος έτσι ώστε να σχηματίζουν θολωτές κατασκευές, οι οποίες μετά καλύφθηκαν µε 
κουβέρτες, νάιλον, τέντες, κ.λ.π.. Ο αυτοσχεδιασμός αυτός αναπτύχθηκε όταν έγινε φανερό ότι η 
προσφερόμενη ποσότητα σκηνών δεν επαρκούσε. Η ατομική δράση και η δημιουργικότητα έδωσαν μια 
προσωρινή έστω λύση-απάντηση στο πρόβλημα και στην πιθανή ολιγωρία των αρχών.  
Σαπουντζάκη Καλλιόπη, Δανδουλάκη Μιράντα, (2016). Κίνδυνοι και Καταστροφές - Έννοιες και Εργαλεία 
Αξιολόγησης, Προστασίας, Διαχείρισης. Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 
2.3 Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 
Εικόνες 2.50-53. Βιβλία με πληροφορίες και οδηγίες για την πλήρωση ενός  Β.Ο.Β., για  τις βασικές προμήθειες 
από θρησκευτική σέχτα και επιστημονικά άρθρα. 
https://www.amazon.com/Bug-Out-Bags-Disaster-Prepared-
ebook/dp/B00S8YE7OU/ref=sr_1_292?crid=1133EDD3OHJWI&dchild=1&keywords=prepper+gear+and+supplie
s&qid=1592474367&sprefix=PREPPER+%2Caps%2C279&sr=8-292 (Ιούνιος 2020) 
https://www.amazon.co.uk/Bug-Out-Bag-Survival-
Disaster/dp/1484874757/ref=sr_1_20?crid=268M0OQ3RWV3E&dchild=1&keywords=bug+out+bag+books&qid
=1592546323&sprefix=bug+out+bag+book%2Caps%2C197&sr=8-20 (Ιούνιος 2020) 
https://www.amazon.com/Beginners-Bug-Out-Bag-Everything-need-pack-
ebook/dp/B07JCYTGTT/ref=pd_day0_351_16?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B07JCYTGTT&pd_rd_r=1a36f658-
06cb-413d-931e-f6fb42ee1024&pd_rd_w=B6GYx&pd_rd_wg=ECub3&pf_rd_p=b9795e88-905f-4cdc-b130-
212689894636&pf_rd_r=8S8A5QCRSZANN1X3GKFR&psc=1&refRID=8S8A5QCRSZANN1X3GKFR (Ιούνιος 2020) 
https://thesurvivalmom.com/wp-content/uploads/2019/07/LDSPrep-V8.pdf (Ιούνιος 2020) 
2.4 Ιστορική αναδρομή και εξέλιξη 

2.4.1 Σακίδιο Εκτάκτων Αναγκών - Β.Ο.Β.72, ανασκόπηση και ιστορικά στοιχεία 
Εικόνα 2.54. Δύο χωρικοί πηγαίνουν στην αγορά. Ο πρώτος μεταφέρει σάκο στον ώμο και ο δεύτερος δύο 
καλάθια. 
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https://www.amazon.com/Beginners-Bug-Out-Bag-Everything-need-pack-ebook/dp/B07JCYTGTT/ref=pd_day0_351_16?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B07JCYTGTT&pd_rd_r=1a36f658-06cb-413d-931e-f6fb42ee1024&pd_rd_w=B6GYx&pd_rd_wg=ECub3&pf_rd_p=b9795e88-905f-4cdc-b130-212689894636&pf_rd_r=8S8A5QCRSZANN1X3GKFR&psc=1&refRID=8S8A5QCRSZANN1X3GKFR
https://www.amazon.com/Beginners-Bug-Out-Bag-Everything-need-pack-ebook/dp/B07JCYTGTT/ref=pd_day0_351_16?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B07JCYTGTT&pd_rd_r=1a36f658-06cb-413d-931e-f6fb42ee1024&pd_rd_w=B6GYx&pd_rd_wg=ECub3&pf_rd_p=b9795e88-905f-4cdc-b130-212689894636&pf_rd_r=8S8A5QCRSZANN1X3GKFR&psc=1&refRID=8S8A5QCRSZANN1X3GKFR
https://www.amazon.com/Beginners-Bug-Out-Bag-Everything-need-pack-ebook/dp/B07JCYTGTT/ref=pd_day0_351_16?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B07JCYTGTT&pd_rd_r=1a36f658-06cb-413d-931e-f6fb42ee1024&pd_rd_w=B6GYx&pd_rd_wg=ECub3&pf_rd_p=b9795e88-905f-4cdc-b130-212689894636&pf_rd_r=8S8A5QCRSZANN1X3GKFR&psc=1&refRID=8S8A5QCRSZANN1X3GKFR
https://www.amazon.com/Beginners-Bug-Out-Bag-Everything-need-pack-ebook/dp/B07JCYTGTT/ref=pd_day0_351_16?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B07JCYTGTT&pd_rd_r=1a36f658-06cb-413d-931e-f6fb42ee1024&pd_rd_w=B6GYx&pd_rd_wg=ECub3&pf_rd_p=b9795e88-905f-4cdc-b130-212689894636&pf_rd_r=8S8A5QCRSZANN1X3GKFR&psc=1&refRID=8S8A5QCRSZANN1X3GKFR
https://thesurvivalmom.com/wp-content/uploads/2019/07/LDSPrep-V8.pdf
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Εικόνα 2.55. Αγαλματίδιο αρχαίας Ελληνικής κωμωδίας. Ο ηθοποιός είναι μεταμφιεσμένος σε 
στρατιώτη/μισθοφόρο που μεταφέρει τον εξοπλισμό του. Ο χαρακτήρας ήταν κοινός σε κωμωδίες του 3ος 
αιώνα π.Χ.1 Γερμανία, Κρατική Αρχαιολογική Συλλογή Βερολίνου, (Antikensammlung, SMPK). 
http://www.iphicratisamyras.com/2014/05/blog-post_7321.html (Δεκέμβριος 2020) 
https://i.pinimg.com/564x/51/73/f4/5173f4a19163c8307a2ed9ca54de8db0.jpg (Δεκέμβριος 2020) 
https://artsandculture.google.com/project/museum-island-berlin?hl=de (Δεκέμβριος 2020) 
Εικόνες 2.56, 57. Στήλη του Τραϊανού Ρώμη 110-113 μ.Χ. (COLVMNA TRAIANI) και λεπτομέρεια αυτής  
https://slideplayer.gr/slide/3654363/12/images/17/%CE%A3%CF%84%CE%AE%CE%BB%CE%B7+%CF%84%CE%
BF%CF%85+%CE%A4%CF%81%CE%B1%CF%8A%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%8D+%CE%BC%CE%A7.jpg 
https://gr.pinterest.com/pin/399413060681338858/ (Δεκέμβριος 2020) 
Εικόνα 2.58. Λεγεωνάριοι. Κάθε ένας μεταφέρει ένα «marching pack» σε μια  «furca» που αποτελούσαν μια 
πρώιμη μορφή ενός σακιδίου βασικών αναγκών που μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και σε έκτακτες συνθήκες. 
https://romanrecruit.weebly.com/the-marching-pack.html (Δεκέμβριος 2020) 
Εικόνες 2.59, 60. Σύγχρονες αναβιώσεις των βασικών υλικών που μετέφερε ένας Ρωμαίος στρατιώτης και των 
αποθηκευτικών μέσων που χρησιμοποιούσε. Το πυρεκβόλο αποτελούσε αναπόσπαστο εργαλείο κατά την 
εκστρατευτική πορεία. 
https://gr.pinterest.com/pin/536069161889364547/ (Δεκέμβριος 2020) 
https://gr.pinterest.com/pin/430867889325820102/ (Δεκέμβριος 2020) 
Εικόνες 2.61,62. Σύγχρονη αναβίωση των αντικείμενων ενός Λεγεωνάριου και αναπαράσταση του τρόπου 
ανάρτησης του δερμάτινου σάκου μεταφοράς ρούχων και ενδυμάτων. 
https://gr.pinterest.com/pin/484559241130524420/(Δεκέμβριος 2020) 
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fi.pinimg.com%2Foriginals%2Fc6%2Ff5%2F8b%2Fc6f
58b35d0f3ba321232176ebf079224.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F538461699
171441587%2F&tbnid=wCQbcQISq1dzEM&vet=12ahUKEwj9mrG89LHtAhWZ76QKHROED14QMygeegUIARD6A
Q..i&docid=CUG8wsoZC6Z1PM&w=690&h=450&itg=1&q=THE%20MARCHING%20PACK&client=firefox-b-
d&ved=2ahUKEwj9mrG89LHtAhWZ76QKHROED14QMygeegUIARD6AQ (Δεκέμβριος 2020) 
Εικόνες 2.63-65.  Αναπαράσταση και αναδημιουργία βασικού «εξοπλισμού πορείας» των Ρωμαίων 
στρατιωτών. 
https://gr.pinterest.com/pin/559501953687784298/ (Δεκέμβριος 2020) 
https://gr.pinterest.com/pin/484559241130524408/ (Δεκέμβριος 2020) 
https://gr.pinterest.com/pin/484559241139167553/ (Δεκέμβριος 2020) 
Εικόνες 2.66-72. Πυρεκβόλα που έφερε στο φως στο φως η αρχαιολογική σκαπάνη 
https://docplayer.gr/69116316-Mia-istoria-mia-istoria-apo-fos-sto-fos-light-on-light-an-illuminating-story-mia-
istoria-apo-fos-sto-fos-light-on-light-an-illuminating-story.html (Δεκέμβριος 2020) 
https://i.pinimg.com/564x/86/5e/3b/865e3baa0521466944aa9aa351f0e6f7.jpg (Δεκέμβριος 2020) 
https://gr.pinterest.com/pin/432978951649710641/visual-search/?x=16&y=16&w=527&h=566&cropSource=6 
(Δεκέμβριος 2020) 
https://gr.pinterest.com/pin/499758889890173636/ (Δεκέμβριος 2020) 
https://gr.pinterest.com/pin/595460381954056946/ (Δεκέμβριος 2020) 
https://gr.pinterest.com/pin/ASVZVLL0a8L6U5NDjOT3FC3KUhtirS9Z7nm31k2rdQVo8msqb5fjXtM/visual-
search/ (Δεκέμβριος 2020) 
http://mis.historiska.se/mis/sok/fid.asp?fid=981369(Δεκέμβριος 2020) 
Εικόνες 2.73-77. Λάβαρα και σημαίες με το σχήμα του πυρεκβόλου (Κωνστ/πολης, Ναυτική, Θεσσαλονίκης, 
Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, Σερβίας). 
https://periklisdeligiannis.files.wordpress.com/2012/11/503px-byzantine_imperial_flag_14th_century-
svg.png?w=520&h=373 (Δεκέμβριος 2020) 
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/FWPAv3MPmYaguzcE-
nCSHLpQcsvYdmVHI0PsHlEU_TAusEAQGURp0vmqHTvJTCLpM0FFqhciIAft_5mRGajbz4HzsNGB4GY2 
(Δεκέμβριος 2020) 
https://docplayer.gr/69116316-Mia-istoria-mia-istoria-apo-fos-sto-fos-light-on-light-an-illuminating-story-mia-
istoria-apo-fos-sto-fos-light-on-light-an-illuminating-story.html (Δεκέμβριος 2020) 
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/Ypw-
w031dW2YsKzBQCoyCrmpyeVtFcGsP8lYmPHpdpKKHX70pCIQkSkiOwCszQTd9Nxd0M8NlxVWm_FMCOjykJpRER
TrewPcktazem0rlWLhXluPhW0cT7kH0oHt2nC0udv35OSZOg (Δεκέμβριος 2020) 

 
1 Γερμανία, Κρατική Αρχαιολογική Συλλογή Βερολίνου, (Antikensammlung, SMPK) 

http://www.iphicratisamyras.com/2014/05/blog-post_7321.html
https://i.pinimg.com/564x/51/73/f4/5173f4a19163c8307a2ed9ca54de8db0.jpg
https://artsandculture.google.com/project/museum-island-berlin?hl=de
https://slideplayer.gr/slide/3654363/12/images/17/%CE%A3%CF%84%CE%AE%CE%BB%CE%B7+%CF%84%CE%BF%CF%85+%CE%A4%CF%81%CE%B1%CF%8A%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%8D+%CE%BC%CE%A7.jpg
https://slideplayer.gr/slide/3654363/12/images/17/%CE%A3%CF%84%CE%AE%CE%BB%CE%B7+%CF%84%CE%BF%CF%85+%CE%A4%CF%81%CE%B1%CF%8A%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%8D+%CE%BC%CE%A7.jpg
https://gr.pinterest.com/pin/399413060681338858/
https://romanrecruit.weebly.com/the-marching-pack.html
https://gr.pinterest.com/pin/536069161889364547/
https://gr.pinterest.com/pin/430867889325820102/
https://gr.pinterest.com/pin/484559241130524420/
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fi.pinimg.com%2Foriginals%2Fc6%2Ff5%2F8b%2Fc6f58b35d0f3ba321232176ebf079224.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F538461699171441587%2F&tbnid=wCQbcQISq1dzEM&vet=12ahUKEwj9mrG89LHtAhWZ76QKHROED14QMygeegUIARD6AQ..i&docid=CUG8wsoZC6Z1PM&w=690&h=450&itg=1&q=THE%20MARCHING%20PACK&client=firefox-b-d&ved=2ahUKEwj9mrG89LHtAhWZ76QKHROED14QMygeegUIARD6AQ
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fi.pinimg.com%2Foriginals%2Fc6%2Ff5%2F8b%2Fc6f58b35d0f3ba321232176ebf079224.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F538461699171441587%2F&tbnid=wCQbcQISq1dzEM&vet=12ahUKEwj9mrG89LHtAhWZ76QKHROED14QMygeegUIARD6AQ..i&docid=CUG8wsoZC6Z1PM&w=690&h=450&itg=1&q=THE%20MARCHING%20PACK&client=firefox-b-d&ved=2ahUKEwj9mrG89LHtAhWZ76QKHROED14QMygeegUIARD6AQ
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fi.pinimg.com%2Foriginals%2Fc6%2Ff5%2F8b%2Fc6f58b35d0f3ba321232176ebf079224.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F538461699171441587%2F&tbnid=wCQbcQISq1dzEM&vet=12ahUKEwj9mrG89LHtAhWZ76QKHROED14QMygeegUIARD6AQ..i&docid=CUG8wsoZC6Z1PM&w=690&h=450&itg=1&q=THE%20MARCHING%20PACK&client=firefox-b-d&ved=2ahUKEwj9mrG89LHtAhWZ76QKHROED14QMygeegUIARD6AQ
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fi.pinimg.com%2Foriginals%2Fc6%2Ff5%2F8b%2Fc6f58b35d0f3ba321232176ebf079224.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F538461699171441587%2F&tbnid=wCQbcQISq1dzEM&vet=12ahUKEwj9mrG89LHtAhWZ76QKHROED14QMygeegUIARD6AQ..i&docid=CUG8wsoZC6Z1PM&w=690&h=450&itg=1&q=THE%20MARCHING%20PACK&client=firefox-b-d&ved=2ahUKEwj9mrG89LHtAhWZ76QKHROED14QMygeegUIARD6AQ
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fi.pinimg.com%2Foriginals%2Fc6%2Ff5%2F8b%2Fc6f58b35d0f3ba321232176ebf079224.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F538461699171441587%2F&tbnid=wCQbcQISq1dzEM&vet=12ahUKEwj9mrG89LHtAhWZ76QKHROED14QMygeegUIARD6AQ..i&docid=CUG8wsoZC6Z1PM&w=690&h=450&itg=1&q=THE%20MARCHING%20PACK&client=firefox-b-d&ved=2ahUKEwj9mrG89LHtAhWZ76QKHROED14QMygeegUIARD6AQ
https://gr.pinterest.com/pin/559501953687784298/
https://gr.pinterest.com/pin/484559241130524408/
https://gr.pinterest.com/pin/484559241139167553/
https://docplayer.gr/69116316-Mia-istoria-mia-istoria-apo-fos-sto-fos-light-on-light-an-illuminating-story-mia-istoria-apo-fos-sto-fos-light-on-light-an-illuminating-story.html
https://docplayer.gr/69116316-Mia-istoria-mia-istoria-apo-fos-sto-fos-light-on-light-an-illuminating-story-mia-istoria-apo-fos-sto-fos-light-on-light-an-illuminating-story.html
https://i.pinimg.com/564x/86/5e/3b/865e3baa0521466944aa9aa351f0e6f7.jpg
https://gr.pinterest.com/pin/432978951649710641/visual-search/?x=16&y=16&w=527&h=566&cropSource=6
https://gr.pinterest.com/pin/499758889890173636/
https://gr.pinterest.com/pin/595460381954056946/
https://gr.pinterest.com/pin/ASVZVLL0a8L6U5NDjOT3FC3KUhtirS9Z7nm31k2rdQVo8msqb5fjXtM/visual-search/
https://gr.pinterest.com/pin/ASVZVLL0a8L6U5NDjOT3FC3KUhtirS9Z7nm31k2rdQVo8msqb5fjXtM/visual-search/
http://mis.historiska.se/mis/sok/fid.asp?fid=981369
https://periklisdeligiannis.files.wordpress.com/2012/11/503px-byzantine_imperial_flag_14th_century-svg.png?w=520&h=373
https://periklisdeligiannis.files.wordpress.com/2012/11/503px-byzantine_imperial_flag_14th_century-svg.png?w=520&h=373
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/FWPAv3MPmYaguzcE-nCSHLpQcsvYdmVHI0PsHlEU_TAusEAQGURp0vmqHTvJTCLpM0FFqhciIAft_5mRGajbz4HzsNGB4GY2
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/FWPAv3MPmYaguzcE-nCSHLpQcsvYdmVHI0PsHlEU_TAusEAQGURp0vmqHTvJTCLpM0FFqhciIAft_5mRGajbz4HzsNGB4GY2
https://docplayer.gr/69116316-Mia-istoria-mia-istoria-apo-fos-sto-fos-light-on-light-an-illuminating-story-mia-istoria-apo-fos-sto-fos-light-on-light-an-illuminating-story.html
https://docplayer.gr/69116316-Mia-istoria-mia-istoria-apo-fos-sto-fos-light-on-light-an-illuminating-story-mia-istoria-apo-fos-sto-fos-light-on-light-an-illuminating-story.html
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/Ypw-w031dW2YsKzBQCoyCrmpyeVtFcGsP8lYmPHpdpKKHX70pCIQkSkiOwCszQTd9Nxd0M8NlxVWm_FMCOjykJpRERTrewPcktazem0rlWLhXluPhW0cT7kH0oHt2nC0udv35OSZOg
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/Ypw-w031dW2YsKzBQCoyCrmpyeVtFcGsP8lYmPHpdpKKHX70pCIQkSkiOwCszQTd9Nxd0M8NlxVWm_FMCOjykJpRERTrewPcktazem0rlWLhXluPhW0cT7kH0oHt2nC0udv35OSZOg
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/Ypw-w031dW2YsKzBQCoyCrmpyeVtFcGsP8lYmPHpdpKKHX70pCIQkSkiOwCszQTd9Nxd0M8NlxVWm_FMCOjykJpRERTrewPcktazem0rlWLhXluPhW0cT7kH0oHt2nC0udv35OSZOg
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https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%
CE%A3%CE%B5%CF%81%CE%B2%CE%AF%CE%B1%CF%82#/media/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF
%CE%BF:Flag_of_Serbia.svg (Δεκέμβριος 2020) 
Εικόνες 2.78-89. Οικόσημα και φλάμπουρα με το σήμα του πυρεκβόλου (από Δυτικά χειρόγραφα). 
https://1.bp.blogspot.com/-
pDGiRQO3iQs/V_6JFTqfEYI/AAAAAAAACUk/EmFhwKtELYcN9LQwzBf9Ydnbiqh7IT6DQCLcB/s1600/%25CE%25BF
%25CE%25B9%25CE%25BA%25CF%258C%25CF%2583%25CE%25B7%25CE%25BC%25CE%25B1%2B%25CE%25
B1%25CF%2585%25CF%2584%25CE%25BF%25CE%25BA%25CF%2581%25CE%25B1%25CF%2584%25CF%258C
%25CF%2581%25CF%2589%25CE%25BD%2B%25CE%259A%25CF%2589%25CE%25BD%25CF%2583%25CF%25
84%25CE%25B1%25CE%25BD%25CF%2584%25CE%25B9%25CE%25BD%25CE%25BF%25CF%2585%25CF%2580
%25CF%258C%25CE%25BB%25CE%25B5%25CF%2589%25CF%2582%2B%25CE%25BC%25CE%25AD%25CF%25
81%25CE%25BF%25CF%2582%2B%25CE%2595%2527.bmp (Δεκέμβριος 2020) 
https://3.bp.blogspot.com/-
34Jw2hABJIE/V_6IjzJCjII/AAAAAAAACUY/NC9HpkFmFE87oGnbccXBl4nAuvD04qaUACLcB/s1600/%25CE%259F%
25CE%25B9%25CE%25BA%25CF%258C%25CF%2583%25CE%25B7%25CE%25BC%25CE%25B1%2B%25CE%25B1
%25CF%2585%25CF%2584%25CE%25BF%25CE%25BA%25CF%2581%25CE%25B1%25CF%2584%25CF%258C%2
5CF%2581%25CF%2589%25CE%25BD%2B%25CE%259A%25CF%2589%25CE%25BD%25CF%2583%25CF%2584
%25CE%25B1%25CE%25BD%25CF%2584%25CE%25B9%25CE%25BD%25CE%25BF%25CF%2585%25CF%2580%
25CF%258C%25CE%25BB%25CE%25B5%25CF%2589%25CF%2582%2B%25CE%2591%25CE%2584.bmp 
(Δεκέμβριος 2020) 
https://1.bp.blogspot.com/-
gWzX4YZ0SDI/V_6IZujTTHI/AAAAAAAACUQ/t9LNWeh5aFQzJ_UwsE9o3h6CR8r5ubcjwCLcB/s1600/%25CE%25B
F%25CE%25B9%25CE%25BA%25CF%258C%25CF%2583%25CE%25B7%25CE%25BC%25CE%25B1%2B%25CE%2
5B1%25CF%2585%25CF%2584%25CE%25BF%25CE%25BA%25CF%2581%25CE%25B1%25CF%2584%25CF%258
C%25CF%2581%25CF%2589%25CE%25BD%2B%25CE%259A%25CF%2589%25CE%25BD%25CF%2583%25CF%2
584%25CE%25B1%25CE%25BD%25CF%2584%25CE%25B9%25CE%25BD%25CE%25BF%25CF%2585%25CF%258
0%25CF%258C%25CE%25BB%25CE%25B5%25CF%2589%25CF%2582%2B%25CE%2592%25CE%2584.bmp 
(Δεκέμβριος 2020) 
Εικόνες 2.90-93. Ρωμαίος και Βυζαντινοί στρατιώτες έτοιμοι για πορεία, φέροντες τον οπλισμό και τα 
αναγκαία για την επιβίωσή τους υλικά. 
https://gr.pinterest.com/pin/387098530450227590/ (Δεκέμβριος 2020) 
https://gr.pinterest.com/pin/363243526173158294/ (Δεκέμβριος 2020) 
https://gr.pinterest.com/pin/527976756316721591/(Δεκέμβριος 2020) 
Εικόνες 2.94,95. Σακίδιο και τα απαραίτητα υλικά καθημερινής χρήσης για έναν ταξιδιώτη στον Μεσαίωνα. 
https://gr.pinterest.com/pin/724798133750774430/ (Δεκέμβριος 2020) 
https://gr.pinterest.com/pin/319263061077693944/ (Δεκέμβριος 2020) 
Εικόνες 2.96-108. Μικρά, μεγάλα σακίδια και ατομικοί τρόποι μεταφοράς αντικειμένων κατά τον μεσαίωνα. 
https://gr.pinterest.com/pin/495255290249986753/ (Δεκέμβριος 2020) 
https://gr.pinterest.com/pin/189854940528687068/ (Δεκέμβριος 2020) 
https://gr.pinterest.com/pin/526780487644545958/ (Δεκέμβριος 2020) 
https://gr.pinterest.com/pin/515802963565134636/ (Δεκέμβριος 2020) 
https://gr.pinterest.com/pin/155937205822951998/ (Δεκέμβριος 2020) 
https://gr.pinterest.com/pin/313140980332807909/ (Δεκέμβριος 2020) 
https://gr.pinterest.com/pin/313140980333169647/ (Δεκέμβριος 2020) 
Εικόνες 2.109-111. Τρόποι μεταφοράς κατά την Αναγέννηση και μετά. Στρατιώτης την ίδια περίοδο. Στον 
ατομικό εξοπλισμό του περιλαμβάνεται σακίδιο και τυλιγμένο σε ρολό υπόστρωμα ή κουβέρτα. 
https://gr.pinterest.com/pin/461759768027143697/ (Δεκέμβριος 2020) 
https://gr.pinterest.com/pin/308496643199311281/ (Δεκέμβριος 2020) 
https://gr.pinterest.com/pin/263742121907154027/ (Δεκέμβριος 2020) 
Εικόνες 2.112-114. Οι πρώτοι Αμερικάνοι Έποικοι (αναπαράσταση) με ατομικά σακίδια βασικών αναγκών και 
στολή στρατιώτη της Βρετανικής Αυτοκρατορίας με τον αντίστοιχο εξοπλισμό. 
https://gr.pinterest.com/pin/468867011204956492/ (Δεκέμβριος 2020) 
https://gr.pinterest.com/pin/193795590185582537/ (Δεκέμβριος 2020) 
https://gr.pinterest.com/pin/AXQlAJPUA8qjgffjN4KiQ8X_FrVznzkoZ3LOYYk19J5rtnzQdc-t0OQ/ (Δεκέμβριος 
2020) 
Εικόνες 2.115-116. Ο απαραίτητος εξοπλισμός των Αμερικανών πιονέρων (1600-1700 μ.Χ.) για την επιβίωση 
τους και την αντιμετώπιση άγνωστων συνθηκών. 
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Το “B.O.B.72” στην Ελλάδα 
Το Σακίδιο Εκτάκτων Αναγκών / Κυτίο Βασικών Προμηθειών 

στις Φυσικές και Ανθρωπογενείς Καταστροφές 
 

Σεπτέμβριος 2021 li 

https://gr.pinterest.com/pin/37225134396216572/ (Δεκέμβριος 2020) 
https://gr.pinterest.com/pin/617837642615738718/ (Δεκέμβριος 2020) 
Εικόνες 2.117-119. Ένας παλαιός προσφιλής τρόπος ανάρτησης βασικών υλικών κατά την διενέργεια πορείας 
που επιβιώνει σε κάποιες περιπτώσεις και στις μέρες μας. Σε ένα απλωμένο σκληρό ύφασμα (κουβέρτα, 
canvas, πόντσο, αδιάβροχο, κ.λπ.), που χρησιμοποιείται για υπόστρωμα, ύπνο ή τέντα, τοποθετούμε τα 
μικροαντικείμενα ή ρούχα που θέλουμε να μεταφέρουμε. Το τυλίγουμε και το δένουμε κατάλληλα για να 
ασφαλιστεί το περιεχόμενο. Στην συνέχεια το αναρτούμε διαγώνια στο σώμα μας (bedroll). Αργότερα 
εξελίχθηκε στο σύστημα "Dungalla"2 κατά την εξερεύνηση της Αυστραλιανής ενδοχώρας από τους Myles 
Dunphy & Bert Gallop και φαίνεται ότι η αρχική χρήση του ήταν για τη μεταφορά κλοπιμαίων. 
https://gr.pinterest.com/pin/511510470146952367/ (Δεκέμβριος 2020) 
https://gr.pinterest.com/pin/515099276109872174/ (Δεκέμβριος 2020) 
https://gr.pinterest.com/pin/146367056619229585/ (Δεκέμβριος 2020) 
Εικόνες 2.120, 121. Αναπαράσταση σακιδίου των αρχών του 1800 μ.Χ.  Φωτογραφία Αμερικανού Στρατιώτη με 
το σακίδιο του (Αμερικανικός Εμφύλιος Πόλεμος 1861-1865). 
https://gr.pinterest.com/pin/334814553538537113/ (Δεκέμβριος 2020) 
https://i.pinimg.com/564x/1c/cd/83/1ccd8310a1f17bf89c424f855e48a04f.jpg (Δεκέμβριος 2020) 
Εικόνες 2.122-124. Εξοπλισμός στρατιώτη του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου με δεσπόζουσα θέση να έχει σε αυτόν 
το ατομικό σακίδιο. Σακίδιο περιηγητή. Σακίδιο του Ρωσικού Τσαρικού Στρατού την ίδια εποχή. 
https://gr.pinterest.com/pin/341781059196410722/ (Δεκέμβριος 2020) 
https://gr.pinterest.com/pin/723672233859605922/ (Δεκέμβριος 2020) 
https://img.performancegunworks.com/img/mill-2019/flyazhka-istoriya-predmetov-voennogo-bita-2.jpg 
(Δεκέμβριος 2020) 
Εικόνες 2.125,126. Η Μάχη του Σαρανταπόρου - στενών της Πόρτας (9-10-1912) 
https://4.bp.blogspot.com/-iWHnHqMnjJc/V_wgl-Y_WwI/AAAAAAAAASM/hJ-
RuxZLIuwTMzNroEKL6Ip6PEqNIkKzwCLcB/s1600/%25CE%2597%2B%25CE%259C%25CE%2591%25CE%25A7%2
5CE%2597%2B%25CE%25A3%25CE%25A4%25CE%2591%2B%25CE%25A3%25CE%25A4%25CE%2595%25CE%2
59D%25CE%2591%2B%25CE%25A0%25CE%259F%25CE%25A1%25CE%25A4%25CE%2595%25CE%25A3.JPG 
(Δεκέμβριος 2020) 
https://www.kathimerini.gr//resources/2015-05/balkans.jpg (Δεκέμβριος 2020) 
Εικόνα 2.127. Α΄ απελευθέρωση Βορείου Ηπείρου 6/12/2012 
https://www.himara.gr/images/easyblog_articles/4846/katalipsi-korytsas.jpg (Δεκέμβριος 2020) 
Εικόνα 2.128. Απελευθέρωση Ιωαννίνων-Παράδοση Οχυρού Μπιζάνη (21-2-1913) 
http://pluton22.blogspot.com/2016/08/niko.html (Δεκέμβριος 2020) 
Εικόνες 2.129,130. Β΄ Βαλκανικός Πόλεμος αιχμάλωτοι Βούλγαροι στρατιώτες στο Σιμιτλί όπου 
αιχμαλωτίστηκε ένα ολόκληρο βουλγαρικό σύνταγμα. Οι Βούλγαροι στρατιώτες φέρουν κουβέρτα (bedroll), 
περασμένη διαγώνια στον κορμό τους. Οι Έλληνες φύλακες φέρουν το ατομικό σακίδιό τους. 
Απόβαση Ελλήνων στρατιωτών στη Σμύρνη (2-5-2019). Φέρουν ατομικό οπλισμό και σακίδιο. 
https://www.cityofnafplio.com/wp-
content/uploads/2019/10/%CE%92%CE%84%CE%92%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%
BA%CF%8C%CF%82-%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82-
%CE%B1%CE%B9%CF%87%CE%BC%CE%AC%CE%BB%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B9-
%CE%92%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%BF%CE%B9-
%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B5%CF%82-
%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%A3%CE%B9%CE%BC%CE%B9%CF%84%CE%BB%CE%AF-
%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85-
%CE%B1%CE%B9%CF%87%CE%BC%CE%B1%CE%BB%CF%89%CF%84%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BA
%CE%B5-%CE%AD%CE%BD%CE%B1-%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF-
%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C-
%CF%83%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1.jpg (Δεκέμβριος 2020) 
http://www.elzoni.gr/html/ent/536/ent.27536.asp (Δεκέμβριος 2020) 
Εικόνες 2.131-133. Αντιασφυξιογόνες μάσκες από τον WWI. Οι νέοι κίνδυνοι έφεραν την ανάγκη για 
προσθήκη νέων υλικών στο σακίδιο του στρατιώτη. 
https://gr.pinterest.com/pin/549861435746174859/ (Δεκέμβριος 2020) 

 
2Archival Gear – The First “Hootchie and Swag” challenge 
 https://thejungleisneutral.wordpress.com/2014/03/05/archival-gear-the-first-hootchie-and-swag-challenge/  
(Δεκέμβριος 2020) 

https://gr.pinterest.com/pin/37225134396216572/
https://gr.pinterest.com/pin/617837642615738718/
https://gr.pinterest.com/pin/511510470146952367/
https://gr.pinterest.com/pin/515099276109872174/
https://gr.pinterest.com/pin/146367056619229585/
https://gr.pinterest.com/pin/334814553538537113/
https://i.pinimg.com/564x/1c/cd/83/1ccd8310a1f17bf89c424f855e48a04f.jpg
https://gr.pinterest.com/pin/341781059196410722/
https://gr.pinterest.com/pin/723672233859605922/
https://img.performancegunworks.com/img/mill-2019/flyazhka-istoriya-predmetov-voennogo-bita-2.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-iWHnHqMnjJc/V_wgl-Y_WwI/AAAAAAAAASM/hJ-RuxZLIuwTMzNroEKL6Ip6PEqNIkKzwCLcB/s1600/%25CE%2597%2B%25CE%259C%25CE%2591%25CE%25A7%25CE%2597%2B%25CE%25A3%25CE%25A4%25CE%2591%2B%25CE%25A3%25CE%25A4%25CE%2595%25CE%259D%25CE%2591%2B%25CE%25A0%25CE%259F%25CE%25A1%25CE%25A4%25CE%2595%25CE%25A3.JPG
https://4.bp.blogspot.com/-iWHnHqMnjJc/V_wgl-Y_WwI/AAAAAAAAASM/hJ-RuxZLIuwTMzNroEKL6Ip6PEqNIkKzwCLcB/s1600/%25CE%2597%2B%25CE%259C%25CE%2591%25CE%25A7%25CE%2597%2B%25CE%25A3%25CE%25A4%25CE%2591%2B%25CE%25A3%25CE%25A4%25CE%2595%25CE%259D%25CE%2591%2B%25CE%25A0%25CE%259F%25CE%25A1%25CE%25A4%25CE%2595%25CE%25A3.JPG
https://4.bp.blogspot.com/-iWHnHqMnjJc/V_wgl-Y_WwI/AAAAAAAAASM/hJ-RuxZLIuwTMzNroEKL6Ip6PEqNIkKzwCLcB/s1600/%25CE%2597%2B%25CE%259C%25CE%2591%25CE%25A7%25CE%2597%2B%25CE%25A3%25CE%25A4%25CE%2591%2B%25CE%25A3%25CE%25A4%25CE%2595%25CE%259D%25CE%2591%2B%25CE%25A0%25CE%259F%25CE%25A1%25CE%25A4%25CE%2595%25CE%25A3.JPG
https://4.bp.blogspot.com/-iWHnHqMnjJc/V_wgl-Y_WwI/AAAAAAAAASM/hJ-RuxZLIuwTMzNroEKL6Ip6PEqNIkKzwCLcB/s1600/%25CE%2597%2B%25CE%259C%25CE%2591%25CE%25A7%25CE%2597%2B%25CE%25A3%25CE%25A4%25CE%2591%2B%25CE%25A3%25CE%25A4%25CE%2595%25CE%259D%25CE%2591%2B%25CE%25A0%25CE%259F%25CE%25A1%25CE%25A4%25CE%2595%25CE%25A3.JPG
https://www.kathimerini.gr/resources/2015-05/balkans.jpg
https://www.himara.gr/images/easyblog_articles/4846/katalipsi-korytsas.jpg
http://pluton22.blogspot.com/2016/08/niko.html
https://www.cityofnafplio.com/wp-content/uploads/2019/10/%CE%92%CE%84%CE%92%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CE%B1%CE%B9%CF%87%CE%BC%CE%AC%CE%BB%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B9-%CE%92%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%BF%CE%B9-%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B5%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%A3%CE%B9%CE%BC%CE%B9%CF%84%CE%BB%CE%AF-%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CE%B9%CF%87%CE%BC%CE%B1%CE%BB%CF%89%CF%84%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BA%CE%B5-%CE%AD%CE%BD%CE%B1-%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF-%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1.jpg
https://www.cityofnafplio.com/wp-content/uploads/2019/10/%CE%92%CE%84%CE%92%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CE%B1%CE%B9%CF%87%CE%BC%CE%AC%CE%BB%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B9-%CE%92%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%BF%CE%B9-%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B5%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%A3%CE%B9%CE%BC%CE%B9%CF%84%CE%BB%CE%AF-%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CE%B9%CF%87%CE%BC%CE%B1%CE%BB%CF%89%CF%84%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BA%CE%B5-%CE%AD%CE%BD%CE%B1-%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF-%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1.jpg
https://www.cityofnafplio.com/wp-content/uploads/2019/10/%CE%92%CE%84%CE%92%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CE%B1%CE%B9%CF%87%CE%BC%CE%AC%CE%BB%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B9-%CE%92%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%BF%CE%B9-%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B5%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%A3%CE%B9%CE%BC%CE%B9%CF%84%CE%BB%CE%AF-%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CE%B9%CF%87%CE%BC%CE%B1%CE%BB%CF%89%CF%84%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BA%CE%B5-%CE%AD%CE%BD%CE%B1-%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF-%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1.jpg
https://www.cityofnafplio.com/wp-content/uploads/2019/10/%CE%92%CE%84%CE%92%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CE%B1%CE%B9%CF%87%CE%BC%CE%AC%CE%BB%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B9-%CE%92%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%BF%CE%B9-%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B5%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%A3%CE%B9%CE%BC%CE%B9%CF%84%CE%BB%CE%AF-%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CE%B9%CF%87%CE%BC%CE%B1%CE%BB%CF%89%CF%84%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BA%CE%B5-%CE%AD%CE%BD%CE%B1-%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF-%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1.jpg
https://www.cityofnafplio.com/wp-content/uploads/2019/10/%CE%92%CE%84%CE%92%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CE%B1%CE%B9%CF%87%CE%BC%CE%AC%CE%BB%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B9-%CE%92%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%BF%CE%B9-%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B5%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%A3%CE%B9%CE%BC%CE%B9%CF%84%CE%BB%CE%AF-%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CE%B9%CF%87%CE%BC%CE%B1%CE%BB%CF%89%CF%84%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BA%CE%B5-%CE%AD%CE%BD%CE%B1-%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF-%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1.jpg
https://www.cityofnafplio.com/wp-content/uploads/2019/10/%CE%92%CE%84%CE%92%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CE%B1%CE%B9%CF%87%CE%BC%CE%AC%CE%BB%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B9-%CE%92%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%BF%CE%B9-%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B5%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%A3%CE%B9%CE%BC%CE%B9%CF%84%CE%BB%CE%AF-%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CE%B9%CF%87%CE%BC%CE%B1%CE%BB%CF%89%CF%84%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BA%CE%B5-%CE%AD%CE%BD%CE%B1-%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF-%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1.jpg
https://www.cityofnafplio.com/wp-content/uploads/2019/10/%CE%92%CE%84%CE%92%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CE%B1%CE%B9%CF%87%CE%BC%CE%AC%CE%BB%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B9-%CE%92%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%BF%CE%B9-%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B5%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%A3%CE%B9%CE%BC%CE%B9%CF%84%CE%BB%CE%AF-%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CE%B9%CF%87%CE%BC%CE%B1%CE%BB%CF%89%CF%84%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BA%CE%B5-%CE%AD%CE%BD%CE%B1-%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF-%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1.jpg
https://www.cityofnafplio.com/wp-content/uploads/2019/10/%CE%92%CE%84%CE%92%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CE%B1%CE%B9%CF%87%CE%BC%CE%AC%CE%BB%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B9-%CE%92%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%BF%CE%B9-%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B5%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%A3%CE%B9%CE%BC%CE%B9%CF%84%CE%BB%CE%AF-%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CE%B9%CF%87%CE%BC%CE%B1%CE%BB%CF%89%CF%84%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BA%CE%B5-%CE%AD%CE%BD%CE%B1-%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF-%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1.jpg
https://www.cityofnafplio.com/wp-content/uploads/2019/10/%CE%92%CE%84%CE%92%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CE%B1%CE%B9%CF%87%CE%BC%CE%AC%CE%BB%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B9-%CE%92%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%BF%CE%B9-%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B5%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%A3%CE%B9%CE%BC%CE%B9%CF%84%CE%BB%CE%AF-%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CE%B9%CF%87%CE%BC%CE%B1%CE%BB%CF%89%CF%84%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BA%CE%B5-%CE%AD%CE%BD%CE%B1-%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF-%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1.jpg
https://www.cityofnafplio.com/wp-content/uploads/2019/10/%CE%92%CE%84%CE%92%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CE%B1%CE%B9%CF%87%CE%BC%CE%AC%CE%BB%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B9-%CE%92%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%BF%CE%B9-%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B5%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%A3%CE%B9%CE%BC%CE%B9%CF%84%CE%BB%CE%AF-%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CE%B9%CF%87%CE%BC%CE%B1%CE%BB%CF%89%CF%84%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BA%CE%B5-%CE%AD%CE%BD%CE%B1-%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF-%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1.jpg
https://www.cityofnafplio.com/wp-content/uploads/2019/10/%CE%92%CE%84%CE%92%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CE%B1%CE%B9%CF%87%CE%BC%CE%AC%CE%BB%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B9-%CE%92%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%BF%CE%B9-%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B5%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%A3%CE%B9%CE%BC%CE%B9%CF%84%CE%BB%CE%AF-%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CE%B9%CF%87%CE%BC%CE%B1%CE%BB%CF%89%CF%84%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BA%CE%B5-%CE%AD%CE%BD%CE%B1-%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF-%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1.jpg
https://www.cityofnafplio.com/wp-content/uploads/2019/10/%CE%92%CE%84%CE%92%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CE%B1%CE%B9%CF%87%CE%BC%CE%AC%CE%BB%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B9-%CE%92%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%BF%CE%B9-%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B5%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%A3%CE%B9%CE%BC%CE%B9%CF%84%CE%BB%CE%AF-%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CE%B9%CF%87%CE%BC%CE%B1%CE%BB%CF%89%CF%84%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BA%CE%B5-%CE%AD%CE%BD%CE%B1-%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF-%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1.jpg
http://www.elzoni.gr/html/ent/536/ent.27536.asp
https://gr.pinterest.com/pin/549861435746174859/
https://thejungleisneutral.wordpress.com/2014/03/05/archival-gear-the-first-hootchie-and-swag-challenge/
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https://gr.pinterest.com/pin/596727019350146223/ (Δεκέμβριος 2020) 
https://gr.pinterest.com/pin/541276448947968794/ (Δεκέμβριος 2020) 
Εικόνες 2.134-136. WWII, εξοπλισμός στρατιωτών στο μέτωπο του πολέμου Ασίας-Ειρηνικού. Οι ιδιαίτερες 
κλιματολογικές και γεωφυσικές συνθήκες που επικρατούσαν σε αυτή την περιοχή της γης υποχρέωσαν στην 
αντίστοιχη προσαρμογή του βασικού εξοπλισμού επιβίωσης, με άλλου τύπου καπέλου και υποδημάτων, την 
προσθήκη ματσέτας (machete), χαπιών για την αντιμετώπιση τροπικών ασθενειών κ.λπ. Οι ιδιαίτερες ανάγκες 
ενός σκαπανέα επέβαλαν την προσθήκη επιπλέον εργαλείων (κάβουρας, τανάλια γάντια, κ.λ.π.) στο σακίδιό 
του. 
https://gr.pinterest.com/pin/318981586093126413/ (Δεκέμβριος 2020) 
https://gr.pinterest.com/pin/543809723747453405/ (Δεκέμβριος 2020) 
https://gr.pinterest.com/pin/307230005810877158/ (Δεκέμβριος 2020) 
Εικόνες 2.137-139. Στον πόλεμο της Κορέας υπήρχαν συνεχείς στρατιωτικές μετακινήσεις και αναδιάταξη 
δυνάμεων. 
https://encrypted-
tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSz3OLZNpnU48nhn9LZceZPjG3aZkQ5nN29p6OKO5E4m_T6k55MEK-
MUE7eOs1QKqx9HGM&usqp=CAU (Ιούνιος 2021) 
https://chilonas.files.wordpress.com/2015/02/cebaceb1cf84ceb1ceb3cf81ceb1cf86ceae1.jpg?w=529 (Ιούνιος 
2021) 
https://chilonas.files.wordpress.com/2015/02/cebaceb1cf84ceb1ceb3cf81ceb1cf86ceae2.jpg?w=1000 (Ιούνιος 
2021) 
Εικόνες 2.140-141. Αμερικανοί στρατιώτες με τον ατομικό εξοπλισμό τους στην χιονισμένη Κορεατική 
χερσόνησο. 
https://content.artofmanliness.com/uploads/2019/05/chosin.png (Ιούνιος 2021) 
https://coffeeordie.com/wp-content/uploads/2020/12/ChosinReservoirCover2-scaled.jpg (Ιούνιος 2021) 
Εικόνες 2.142. Η Ελλάδα συμμετείχε σε αυτό τον πόλεμο και με αεροπορικές δυνάμεις. Στρατιώτες με τα 
σακίδιά τους αναμένουν να επιβιβασθούν σε μεταγωγικό αεροπλάνο της Ελληνικής Βασιλικής Αεροπορίας. 
https://www.ptisidiastima.com/wp-content/uploads/2019/12/RHAF-C-47-in-Korea.jpg (Ιούνιος 2021) 
Εικόνες 2.143-145. Διάφορες μορφές ατομικών/επαγγελματικών Σακιδίων. EMS (Emergency Medical Services) 
Bag, ΕΜΤ (Emergency Medical Trauma) Bag  MTR (Med-Tech Resource) Bag. 
https://gr.pinterest.com/pin/570690584011920263/ (Δεκέμβριος 2020) 
https://gr.pinterest.com/pin/541276448971780135/ (Δεκέμβριος 2020) 
https://gr.pinterest.com/pin/624452304556488536/ (Δεκέμβριος 2020) 
Εικόνες 2.146-148. Διάφορες μορφές ατομικών/επαγγελματικών Σακιδίων Πυροσβεστών και 
Δασοπυροσβεστών. 
https://gr.pinterest.com/pin/530721137332256575/ (Δεκέμβριος 2020) 
https://gr.pinterest.com/pin/603271312580442974/ (Δεκέμβριος 2020) 
https://gr.pinterest.com/pin/599049187924232364/ (Δεκέμβριος 2020) 
Εικόνες 2.149-153. Εφαρμογές για iPad & iPhone που περιλαμβάνουν στοιχεία για το Β.Ο.Β.72. 
Take 10, Disaster Surveyor, Emergency Preparedness Guide, Emergency Ready 
https://apps.apple.com/us/app/disaster-surveyor/id1186425012 (Δεκέμβριος 2020) 
https://apps.apple.com/us/app/emergency-preparedness-guide/id1432959026 (Δεκέμβριος 2020) 
https://apps.apple.com/us/app/emergency-ready/id1480621536 (Δεκέμβριος 2020) 
https://apps.apple.com/us/app/take-10-tested-tough-guide-to-the-10-essentials/id412088534 (Δεκέμβριος 
2020) 
Εικόνες 2.154-156. Εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα σε διάφορα λειτουργικά συστήματα (application Android 
&  iOS για smartphones & tablet) που εμπεριέχουν στοιχεία για το Β.Ο.Β.72. 
SurvivaL App - Offline Wilderness survival guide  
https://apkpure.com/survival-app-offline-wilderness-survival-guide/app.survivals (Δεκέμβριος 2020) 
Offline Survival Manual 
https://apkpure.com/offline-survival-manual/org.ligi.survivalmanual (Δεκέμβριος 2020) 
Ultimate Survival Manual 
https://apkpure.com/ultimate-survival-manual/com.larsholtet.ultimatesurvivalmanual (Δεκέμβριος 2020) 
Εικόνες 2.157,158. Μια πιο αξιόλογη εφαρμογή, επικεντρωμένη στο θέμα του Β.Ο.Β.72. 
Bug Out Bag Survival Guide, Bug Out Bag Checklist iOS Universel / Utilitaires 
https://iphoneaddict.fr/apps/utilitaires/bug-out-bag-checklist.html (Δεκέμβριος 2020) 
https://apkpure.com/bug-out-bag-survival-guide/com.justmyfreak.boblist (Δεκέμβριος 2020) 

https://gr.pinterest.com/pin/596727019350146223/
https://gr.pinterest.com/pin/541276448947968794/
https://gr.pinterest.com/pin/318981586093126413/
https://gr.pinterest.com/pin/543809723747453405/
https://gr.pinterest.com/pin/307230005810877158/
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSz3OLZNpnU48nhn9LZceZPjG3aZkQ5nN29p6OKO5E4m_T6k55MEK-MUE7eOs1QKqx9HGM&usqp=CAU
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSz3OLZNpnU48nhn9LZceZPjG3aZkQ5nN29p6OKO5E4m_T6k55MEK-MUE7eOs1QKqx9HGM&usqp=CAU
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSz3OLZNpnU48nhn9LZceZPjG3aZkQ5nN29p6OKO5E4m_T6k55MEK-MUE7eOs1QKqx9HGM&usqp=CAU
https://chilonas.files.wordpress.com/2015/02/cebaceb1cf84ceb1ceb3cf81ceb1cf86ceae1.jpg?w=529
https://chilonas.files.wordpress.com/2015/02/cebaceb1cf84ceb1ceb3cf81ceb1cf86ceae2.jpg?w=1000
https://content.artofmanliness.com/uploads/2019/05/chosin.png
https://coffeeordie.com/wp-content/uploads/2020/12/ChosinReservoirCover2-scaled.jpg
https://www.ptisidiastima.com/wp-content/uploads/2019/12/RHAF-C-47-in-Korea.jpg
https://gr.pinterest.com/medtechresource/
https://gr.pinterest.com/pin/570690584011920263/
https://gr.pinterest.com/pin/541276448971780135/
https://gr.pinterest.com/pin/624452304556488536/
https://gr.pinterest.com/pin/530721137332256575/
https://gr.pinterest.com/pin/603271312580442974/
https://gr.pinterest.com/pin/599049187924232364/
https://apps.apple.com/us/app/disaster-surveyor/id1186425012
https://apps.apple.com/us/app/emergency-preparedness-guide/id1432959026
https://apps.apple.com/us/app/emergency-ready/id1480621536
https://apps.apple.com/us/app/take-10-tested-tough-guide-to-the-10-essentials/id412088534
https://apkpure.com/survival-app-offline-wilderness-survival-guide/app.survivals
https://apkpure.com/offline-survival-manual/org.ligi.survivalmanual
https://apkpure.com/ultimate-survival-manual/com.larsholtet.ultimatesurvivalmanual
https://iphoneaddict.fr/apps/utilitaires/bug-out-bag-checklist.html
https://apkpure.com/bug-out-bag-survival-guide/com.justmyfreak.boblist
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Εικόνες 2.159,160. Αφίσα σεμιναρίου στην Ελλάδα με θέμα το Bug Out Bag και ξενόγλωσσα βιβλία με το ίδιο 
θέμα. 
https://www.facebook.com/asfaliaautoprostsiael.pol.gh/photos/a.781023909017516/869861233467116/?typ
e=3&theater (Δεκέμβριος 2020) 
https://www.bugoutbagbuilder.com/sites/default/files/images/Bug-Out-Bag-Builder-Build-The-Perfect-Bug-
Out-Bag-2.jpg (Δεκέμβριος 2020) 
https://i.gr-assets.com/images/S/compressed.photo.goodreads.com/books/1422968999l/24787888.jpg 
(Δεκέμβριος 2020) 
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51udQlwJnUL._SX331_BO1,204,203,200_.jpg (Δεκέμβριος 
2020) 
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51uj-L4waHL._SX331_BO1,204,203,200_.jpg (Δεκέμβριος 
2020) 
2.4.2 Κυτίο Βασικών Προμηθειών. Πρώιμα στοιχεία και εξέλιξη 
Εικόνες 2.161-164. Ενδεικτικές εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα σε διάφορα λειτουργικά συστήματα. 
Food Prepping Survival Guide 
E-Food Storage 
Emergency Kit – FREE 
Prep & Pantry 
https://apkpure.com/food-prepping-survival-guide/com.foodpreppingsurvivalguidefasf (Δεκέμβριος 2020) 
https://apkpure.com/e-food-storage/odsi.shane.efood1 (Δεκέμβριος 2020) 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jimbl.emergencykitfrgoog&hl=es_PY (Δεκέμβριος 2020) 
https://apkpure.com/prep-pantry/com.galalooapps.preppantryandroid (Δεκέμβριος 2020) 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
3.1 Κίνδυνοι, Καταστροφές και Κρίσεις  
Εικόνα 3.1. Ο πραγματικός κίνδυνος και ο κίνδυνος όπως τον αντιλαμβάνεται το κοινό. Υπάρχει μεγάλη 
διαφορά μεταξύ της υποκειμενικής και αντικειμενικής αντίληψης του κινδύνου. Χαρακτηριστική είναι η 
διαφορά μεταξύ του κινδύνου τρομοκρατικής επίθεσης και του κινδύνου θανάτου από καύσωνα.  Η ύπαρξη 
των στερεότυπων κινδύνων, των σημαντικών απειλών και των κοινωνικών αυτοματισμών επιδεινώνεται από 
τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (γράφημα: Susanna Hertrich). 
https://ritholtz.com/wp-content/uploads/2017/02/outragevhazard.jpg (Φεβρουάριος 2021) 
Εικόνες 3.2,3. Κατανομή φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών σε παγκόσμιο επίπεδο. 
Δρ. Πουστουρλή Αικατερίνη Μάθημα F01 «Ανάλυση και διαχείριση κινδύνων, κρίσεων και καταστροφών»  
Υποενότητα: «Δημόσια πολιτική στη διαχείριση κρίσεων. διοικητική κρίσεων. διοικητική κινδύνου. Έννοιες 
διοίκηση κινδύνου. Λειτουργίες  διοίκηση κινδύνου. Έννοιες και στοχαστικά μοντέλα διοίκησης κινδύνου και 
διοίκησης κρίσεων» 
Εικόνες 3.4,5. Ο αριθμός των καταστροφικών συμβάντων και νεκρών που καταγράφηκαν την περίοδο 1998-
2009 στην Ευρώπη. 
Σαπουντζάκη Καλλιόπη, Δανδουλάκη Μιράντα, (2016). Κίνδυνοι και Καταστροφές - Έννοιες και Εργαλεία 
Αξιολόγησης, Προστασίας, Διαχείρισης. (Κεφ.1, σελ.28). 
Εικόνα 3.6. Αριθμός φυσικών καταστροφικών συμβάντων στην Ελλάδα ανά Περιφερειακή Ενότητα την 
τελευταία δεκαετία με καταγεγραμμένους 160 θανάτους συνολικά. 
https://public.emdat.be/mapping/subcountry (Φεβρουάριος 2021) 
https://public.emdat.be/mapping (Φεβρουάριος 2021) 
Την ίδια περίοδο, τα καταγεγραμμένα τεχνολογικά ατυχήματα είναι 4.059 με 757 θανάτους σε όλη την χώρα. 
https://public.emdat.be/mapping (Φεβρουάριος 2021) 
Εικόνα 3.7. Το «ντόμινο» των εξελίξεων, η «αλυσιδωτή αντίδραση» που μπορεί να λάβει μέρος μετά από μία 
φυσικά καταστροφή όπως η κατολίσθηση. 
Χαζτηγεωργίου Γεώργιος, «Φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές και τεχνικά έργα, παρουσίαση 
Θεματικής Ενότητας 6», Θερινό Σχολείο ΕΑΠ, Ιούλιος 2019, ΠΑΤΡΑ 
Εικόνα 3.8. Η μετάβαση από τον κίνδυνο στην καταστροφή. 
https://docplayer.gr/docs-images/55/36827492/images/24-0.png (Φεβρουάριος 2021) 
Εικόνες 3.9,10. Η σχέση της Διακινδύνευσης (Risk), Κινδύνου (Hazard), Έκθεσης (Exposure) και Τρωτότητας 
(Vulnerability). 
https://images.theconversation.com/files/192937/original/file-20171102-19889-bj0sn5.jpg?ixlib=rb-
1.1.0&q=45&auto=format&w=754&fit=clip Τροποποιημένο (Φεβρουάριος 2021) 

https://www.facebook.com/asfaliaautoprostsiael.pol.gh/photos/a.781023909017516/869861233467116/?type=3&theater
https://www.facebook.com/asfaliaautoprostsiael.pol.gh/photos/a.781023909017516/869861233467116/?type=3&theater
https://www.bugoutbagbuilder.com/sites/default/files/images/Bug-Out-Bag-Builder-Build-The-Perfect-Bug-Out-Bag-2.jpg
https://www.bugoutbagbuilder.com/sites/default/files/images/Bug-Out-Bag-Builder-Build-The-Perfect-Bug-Out-Bag-2.jpg
https://i.gr-assets.com/images/S/compressed.photo.goodreads.com/books/1422968999l/24787888.jpg
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51udQlwJnUL._SX331_BO1,204,203,200_.jpg
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51uj-L4waHL._SX331_BO1,204,203,200_.jpg
https://apkpure.com/food-prepping-survival-guide/com.foodpreppingsurvivalguidefasf
https://apkpure.com/e-food-storage/odsi.shane.efood1
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jimbl.emergencykitfrgoog&hl=es_PY
https://apkpure.com/prep-pantry/com.galalooapps.preppantryandroid
https://ritholtz.com/wp-content/uploads/2017/02/outragevhazard.jpg
https://public.emdat.be/mapping/subcountry
https://public.emdat.be/mapping
https://public.emdat.be/mapping
https://docplayer.gr/docs-images/55/36827492/images/24-0.png
https://images.theconversation.com/files/192937/original/file-20171102-19889-bj0sn5.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=754&fit=clip
https://images.theconversation.com/files/192937/original/file-20171102-19889-bj0sn5.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=754&fit=clip
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https://www.zerobreastcancer.org/images/blog/Rose-blog-image.png (Φεβρουάριος 2021) 
Εικόνα 3.11. Τα στάδια διαχείρισης φυσικών κινδύνων που μπορεί να προκαλέσουν καταστροφές 
https://images.slideplayer.gr/41/11451282/slides/slide_25.jpg (Φεβρουάριος 2021) 
https://slideplayer.gr/slide/11451282/ (Φεβρουάριος 2021) 
Εικόνες 3.12,13.  Ο κύκλος διαχείρισης της καταστροφής 
https://encrypted-
tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTmGkUo85Uxf0sw5CSdn7bI3T3eIeDb8FISRQ&usqp=CAU 
(Φεβρουάριος 2021) 
https://ugc.futurelearn.com/uploads/assets/7d/d2/7dd2caaf-6dca-4e0b-9634-8bb50dead13f.png 
(Φεβρουάριος 2021) 
Εικόνα 3.14. Η ελικοειδής μορφή της καταστροφής 
Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction, UNISDR 2015 
http://1.bp.blogspot.com/-kPDGiyX1Cl0/Vk9Pf8EizTI/AAAAAAAAAIw/kShPxMjYq5U/s640/clip_image00841.png 
(Φεβρουάριος 2021) 
Εικόνες 3.15,16. Πολιτική Προστασία και Σχεδιασμός Έκτακτης Ανάγκης (Σ.Ε.Α.). O σκοπός του Σ.Ε.Α είναι η 
πρόληψη, η μείωση της τρωτότητας η κάλυψη ή/και αύξηση των συνθηκών προστασίας κάθε κρίσιμης 
υποδομής ή εγκατάστασης, οργανισμού ή οντότητας και των προσώπων, έναντι οποιουδήποτε  φυσικού και 
ανθρωπογενούς καταστροφικού  φαινόμενου. 
Νικόλαος Γ. Διαμαντής Αντιστράτηγος, Υπαρχηγός Π.Σ. ε.α. – Νομικός Σύμβουλος Πυρασφάλειας Πολιτικής 
Προστασίας Σχέδιο Έκτακτων Αναγκών (Σ.Ε.Α.) – Ο σκοπός και το νομοθετικό πλαίσιο, ΑΛΕΞΙΠΥΡΟ – 
www.alexipiro.gr(Φεβρουάριος 2021) 
https://images.slideplayer.gr/41/11451282/slides/slide_28.jpg (Φεβρουάριος 2021) 
https://slideplayer.gr/slide/11451282/ (Φεβρουάριος 2021) 
3.2 Η χρησιμότητα του Σακίδιου Εκτάκτων Αναγκών / Κυτίου Βασικών Προμηθειών σε 
σχέση με τις κρίσεις και τις καταστροφές. 
Εικόνα 3.17. Αλεξίπυροι φάκελοι εγγράφων. 
Εικόνα 3.18. Μεταλλικά κάνιστρα ασφαλείας. 
Εικόνα 3.19. Πινακίδα  στην είσοδο καταφυγίου για προστασία από ραδιενεργό νέφος  (Chinatown, Νέα 
Υόρκη). 
http://greek.fibreglassfabric.com/photo/pc14567177-
no_itchy_heat_reflective_fireproof_document_holder_for_person_and_militery.jpg (Φεβρουάριος 2021) 
https://sc04.alicdn.com/kf/H1f64564ca74a4e17971568a5e85b427b5.jpg (Φεβρουάριος 2021) 
https://1.bp.blogspot.com/-CpT92ZmR1vY/UAWcfI6y0_I/AAAAAAAAAcQ/JWkP0A536G0/s1600/220px-
Falloutchinatown.jpg (Φεβρουάριος 2021) 
3.3 Η θέση του Σακίδιο Εκτάκτων Αναγκών / Κυτίου Βασικών Προμηθειών σε 
καταστροφικοδυναμικά μοντέλα. 
Ø 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
4.1 Επιλογή, τρόπος πλήρωσης και ανάρτησης Β.Ο.Β. 72. Συλλογές υλικών (kit)  

Άνεση, Χρηστικότητα, Εργονομία και Οργάνωση, Ποιότητα και αντοχή, Χρώμα,  
Ιδιαίτερες παράμετροι  

Εικόνες 4.1,2 Κατανομή βάρους ανάλογα με την ύπαρξη εσωτερικού ή εξωτερικού πλαισίου/σκελετού. Στις 
μέρες μας τα περισσότερα σακίδια δεν έχουν εξωτερικούς σκελετούς. 
WildBackpacker.com (επεξεργασμένη) 
https://defensegr.wordpress.com/2017/05/30/epibiwsh-sakidio-72-wrwn/ (Δεκέμβριος 2020) 
Εικόνες 4.3-5. Ο τρόπος φόρτωσης ενός σακιδίου εκτάκτων αναγκών. Τα βαριά αντικείμενα  πρέπει να είναι 
πιο κοντά στην πλάτη. Αυτά που συμπιέζονται μπορούν να  βρίσκονται πιο κάτω. 
https://www.reddit.com/r/coolguides/comments/ea0gym/backpack_guide/(Νοέμβριος 2020) 
https://www.worldofcamping.co.uk/blog/howto/how-to-pack-your-backpack.html(Νοέμβριος 2020) 
https://prepping.gr/how-to-pack-staff-in-backpack/ (Νοέμβριος 2020) 
Εικόνα 4.6. Τρόπος φόρτωσης Β.Ο.Β.72 
https://www.pinterest.com/pin/10133167889665823/ (Νοέμβριος 2020) 
Εικόνα 4.7,8. Κατανομή του βάρους. 
 https://sk.jack-wolfskin.eu/wie-packe-ich-meinen-rucksack-am-besten.html (Νοέμβριος 2020) 

https://www.zerobreastcancer.org/images/blog/Rose-blog-image.png
https://slideplayer.gr/slide/11451282/
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTmGkUo85Uxf0sw5CSdn7bI3T3eIeDb8FISRQ&usqp=CAU
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTmGkUo85Uxf0sw5CSdn7bI3T3eIeDb8FISRQ&usqp=CAU
https://ugc.futurelearn.com/uploads/assets/7d/d2/7dd2caaf-6dca-4e0b-9634-8bb50dead13f.png
http://1.bp.blogspot.com/-kPDGiyX1Cl0/Vk9Pf8EizTI/AAAAAAAAAIw/kShPxMjYq5U/s640/clip_image00841.png
https://www.securitymanager.gr/schedio-ektakton-anagkon-s-e-a-o-skopos-kai-to-nomothetiko-plaisio/
http://www.alexipiro.gr/
https://images.slideplayer.gr/41/11451282/slides/slide_28.jpg
https://slideplayer.gr/slide/11451282/
http://greek.fibreglassfabric.com/photo/pc14567177-no_itchy_heat_reflective_fireproof_document_holder_for_person_and_militery.jpg
http://greek.fibreglassfabric.com/photo/pc14567177-no_itchy_heat_reflective_fireproof_document_holder_for_person_and_militery.jpg
https://sc04.alicdn.com/kf/H1f64564ca74a4e17971568a5e85b427b5.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-CpT92ZmR1vY/UAWcfI6y0_I/AAAAAAAAAcQ/JWkP0A536G0/s1600/220px-Falloutchinatown.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-CpT92ZmR1vY/UAWcfI6y0_I/AAAAAAAAAcQ/JWkP0A536G0/s1600/220px-Falloutchinatown.jpg
https://defensegr.wordpress.com/2017/05/30/epibiwsh-sakidio-72-wrwn/
https://www.reddit.com/r/coolguides/comments/ea0gym/backpack_guide/
https://www.worldofcamping.co.uk/blog/howto/how-to-pack-your-backpack.html
https://prepping.gr/how-to-pack-staff-in-backpack/
https://www.pinterest.com/pin/10133167889665823/
https://sk.jack-wolfskin.eu/wie-packe-ich-meinen-rucksack-am-besten.html
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https://www.deutergb.co.uk/advice/pack-backpacks/ (Νοέμβριος 2020) 
Εικόνα  4.9. Πρόταση οργάνωσης των υλικών ενός Β.Ο.Β.72. 
https://www.snowys.com.au/blog/beginners-guide-to-packing-a-rucksack/(Νοέμβριος 2020) 
Εικόνες 4.10-12. Συστήματα εξαερισμού διαφορετικής πολυπλοκότητας σε σακίδια. Σακίδια εκτάκτων 
αναγκών με διαπνέουσα πλάτη. 
https://shambala.com.ua/content/images/43/50246647154516_small11.jpeg (Νοέμβριος 2020) 
https://www.tasdeuter.com/image/cache/catalog/act-lite/ACT_Lite_16-460x460.jpg (Νοέμβριος 2020) 
https://http2.mlstatic.com/mochila-deuter-act-lite-50-10-verde-D_NQ_NP_623599-
MLB27957292105_082018-O.jpg (Νοέμβριος 2020) 
Εικόνες 4.13-15. Ανατομία ενός Β.Ο.Β.72. Προτάσεις πλήρωσης ενός σακιδίου ανάλογα με το βάρος και το 
είδος των αντικειμένων/υλικών. 
https://peripetia365.files.wordpress.com/2014/09/ceb1cebdceb1cf84cebfcebcceafceb1-
cf83ceb1cebaceb9ceb4ceafcebfcf85.jpg (Νοέμβριος 2020) 
https://prepping.gr/how-to-pack-staff-in-backpack/ (Νοέμβριος 2020) 
https://www.pinterest.com/pin/826199494110614627/ (Νοέμβριος 2020) 
Εικόνα 4.16. Ένα τυπικό Σακίδιο Εκτάκτων Αναγκών με χωροθετημένα μέσα σε αυτό μερικά βασικά υλικά.  
https://prepping.gr/how-to-pack-staff-in-backpack/ (Μάιος 2020) 
Εικόνες 4.17-19.Τσαντάκια με φερμουάρ που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για συλλογές αντικειμένων 
https://gr.pinterest.com/pin/547891110892254789/?d=t&mt=signupOrPersonalizedLogin  (Δεκέμβριος 2020) 
https://gr.pinterest.com/pin/853995148086920203/  (Δεκέμβριος 2020) 
https://www.kooqie.com/images/thumbs/0007786_ugreen-organiser-m-165mm-x-95mm-x-45mm-
40707_600.jpeg(Δεκέμβριος 2020) 
Εικόνες 4.20-22. Συλλογές E.D.C.  
https://i.pinimg.com/originals/69/15/c6/6915c6b9c349fc491b4b1da335fa58cd.jpg (Δεκέμβριος 2020) 
https://www.bhphotovideo.com/c/product/257876-
REG/Pelican_1040_028_100_1040_Micro_Case_Clear.html?gclid=EAIaIQobChMIm8TS99-
v7QIVC7h3Ch1qdgnjEAQYBSABEgLv2fD_BwE (Δεκέμβριος 2020) 
https://gr.pinterest.com/pin/786652259888198860/ (Δεκέμβριος 2020) 
Εικόνες 4.23-27. Προτάσεις για στεγανές μικρές θήκες: επανασφραγιζόμενο τσαντάκι, σακουλάκι κουζίνας Zip-
Loc 
https://www.survivalmetrics.com/media/images/gallery/eetacticalpsp1small2.jpg(  Δεκέμβριος 2020) 
https://static-v3.e-jumbo.gr/uploads/resources/270903/424273000039_01-
huge.jpg?lm=D60FE1C245708E6ACD2780DC4049FC79(Δεκέμβριος 2020) 
αδιάβροχη, αδιάβροχη και αντικραδασμική μικροθήκη Pelican 
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/714qYY-o7fL._AC_SL1500_.jpg(Δεκέμβριος 2020) 
https://images.kayakguide.biz/l-m/Waterproof-Case-Pelican-1010-Micro-Case-for-cell-phone-GoPro-camera-
and-more-Black-Clear-v-3938452613.jpg(Δεκέμβριος 2020) 
στεγανή και ημιδιάφανη θήκη 
https://www.ustgear.com/dw/image/v2/BCNX_PRD/on/demandware.static/-/Sites-ust-
master/default/dw9ef59962/images/20-727-01/original/tools-watertight-survival-kit-1-
0.jpg?sw=1000&sh=1000 (Δεκέμβριος 2020) 
Εικόνες 4.28-33. Διάφορα kit. 
https://i.pinimg.com/originals/ca/a4/f4/caa4f47d2c80457925c3b4ff65cc0fbb.jpg (Δεκέμβριος 2020) 
https://i.insider.com/5e6fce15c485404db91d2745?width=1136&format=jpeg (Δεκέμβριος 2020) 
https://images.cdn.snowleader.com/media/catalog/product/cache/1/image/0dc2d03fe217f8c83829496872af
24a0/t/r/traverse_survival_kit-simple-sol-sol_00012_3_1.jpg (Δεκέμβριος 2020) 
https://gr.pinterest.com/pin/297589487874877484/?d=t&mt=signup (Δεκέμβριος 2020) 
https://gr.pinterest.com/pin/328692472776397265/?d=t&mt=signupOrPersonalizedLogin (Δεκέμβριος 2020) 
https://gr.pinterest.com/pin/561613016018639096/?d=t&mt=signupOrPersonalizedLogin( Δεκέμβριος 2020) 
Εικόνες 4.34-37. Σακίδια κατασκευασμένα από ύφασμα PVC υψηλής πυκνότητας 500D για χρήση στην 
θάλασσα και σε υγρό περιβάλλον. 
https://www.kooqie.com/el/ugreen-dry-sack?gclid=EAIaIQobChMI2vPL3tuo7QIVC-
7mCh0pDA2uEAkYEiABEgLVf_D_BwE (Δεκέμβριος 2020) 
https://www.marinastores.gr/product/31-adiavroches-kasetines-kai-sakidia/1042-adiabrocha-sakidia-me-louri-
omou-t-n-r (Δεκέμβριος 2020) 
https://www.jumpout.gr/gr/el/products/steganos-sakos-carrier-45-lt-me-imantes-
platis?option_variant_id=600 (Δεκέμβριος 2020) 

https://www.deutergb.co.uk/advice/pack-backpacks/
https://www.snowys.com.au/blog/beginners-guide-to-packing-a-rucksack/
https://shambala.com.ua/content/images/43/50246647154516_small11.jpeg
https://www.tasdeuter.com/image/cache/catalog/act-lite/ACT_Lite_16-460x460.jpg
https://http2.mlstatic.com/mochila-deuter-act-lite-50-10-verde-D_NQ_NP_623599-MLB27957292105_082018-O.jpg
https://http2.mlstatic.com/mochila-deuter-act-lite-50-10-verde-D_NQ_NP_623599-MLB27957292105_082018-O.jpg
https://peripetia365.files.wordpress.com/2014/09/ceb1cebdceb1cf84cebfcebcceafceb1-cf83ceb1cebaceb9ceb4ceafcebfcf85.jpg
https://peripetia365.files.wordpress.com/2014/09/ceb1cebdceb1cf84cebfcebcceafceb1-cf83ceb1cebaceb9ceb4ceafcebfcf85.jpg
https://prepping.gr/how-to-pack-staff-in-backpack/
https://www.pinterest.com/pin/826199494110614627/
https://prepping.gr/how-to-pack-staff-in-backpack/
https://gr.pinterest.com/pin/547891110892254789/?d=t&mt=signupOrPersonalizedLogin
https://gr.pinterest.com/pin/853995148086920203/
https://www.kooqie.com/images/thumbs/0007786_ugreen-organiser-m-165mm-x-95mm-x-45mm-40707_600.jpeg
https://www.kooqie.com/images/thumbs/0007786_ugreen-organiser-m-165mm-x-95mm-x-45mm-40707_600.jpeg
https://i.pinimg.com/originals/69/15/c6/6915c6b9c349fc491b4b1da335fa58cd.jpg
https://www.bhphotovideo.com/c/product/257876-REG/Pelican_1040_028_100_1040_Micro_Case_Clear.html?gclid=EAIaIQobChMIm8TS99-v7QIVC7h3Ch1qdgnjEAQYBSABEgLv2fD_BwE
https://www.bhphotovideo.com/c/product/257876-REG/Pelican_1040_028_100_1040_Micro_Case_Clear.html?gclid=EAIaIQobChMIm8TS99-v7QIVC7h3Ch1qdgnjEAQYBSABEgLv2fD_BwE
https://www.bhphotovideo.com/c/product/257876-REG/Pelican_1040_028_100_1040_Micro_Case_Clear.html?gclid=EAIaIQobChMIm8TS99-v7QIVC7h3Ch1qdgnjEAQYBSABEgLv2fD_BwE
https://gr.pinterest.com/pin/786652259888198860/
https://www.survivalmetrics.com/media/images/gallery/eetacticalpsp1small2.jpg
https://static-v3.e-jumbo.gr/uploads/resources/270903/424273000039_01-huge.jpg?lm=D60FE1C245708E6ACD2780DC4049FC79
https://static-v3.e-jumbo.gr/uploads/resources/270903/424273000039_01-huge.jpg?lm=D60FE1C245708E6ACD2780DC4049FC79
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/714qYY-o7fL._AC_SL1500_.jpg
https://images.kayakguide.biz/l-m/Waterproof-Case-Pelican-1010-Micro-Case-for-cell-phone-GoPro-camera-and-more-Black-Clear-v-3938452613.jpg
https://images.kayakguide.biz/l-m/Waterproof-Case-Pelican-1010-Micro-Case-for-cell-phone-GoPro-camera-and-more-Black-Clear-v-3938452613.jpg
https://www.ustgear.com/dw/image/v2/BCNX_PRD/on/demandware.static/-/Sites-ust-master/default/dw9ef59962/images/20-727-01/original/tools-watertight-survival-kit-1-0.jpg?sw=1000&sh=1000
https://www.ustgear.com/dw/image/v2/BCNX_PRD/on/demandware.static/-/Sites-ust-master/default/dw9ef59962/images/20-727-01/original/tools-watertight-survival-kit-1-0.jpg?sw=1000&sh=1000
https://www.ustgear.com/dw/image/v2/BCNX_PRD/on/demandware.static/-/Sites-ust-master/default/dw9ef59962/images/20-727-01/original/tools-watertight-survival-kit-1-0.jpg?sw=1000&sh=1000
https://i.pinimg.com/originals/ca/a4/f4/caa4f47d2c80457925c3b4ff65cc0fbb.jpg
https://i.insider.com/5e6fce15c485404db91d2745?width=1136&format=jpeg
https://images.cdn.snowleader.com/media/catalog/product/cache/1/image/0dc2d03fe217f8c83829496872af24a0/t/r/traverse_survival_kit-simple-sol-sol_00012_3_1.jpg
https://images.cdn.snowleader.com/media/catalog/product/cache/1/image/0dc2d03fe217f8c83829496872af24a0/t/r/traverse_survival_kit-simple-sol-sol_00012_3_1.jpg
https://gr.pinterest.com/pin/297589487874877484/?d=t&mt=signup
https://gr.pinterest.com/pin/328692472776397265/?d=t&mt=signupOrPersonalizedLogin
https://gr.pinterest.com/pin/561613016018639096/?d=t&mt=signupOrPersonalizedLogin
https://www.kooqie.com/el/ugreen-dry-sack?gclid=EAIaIQobChMI2vPL3tuo7QIVC-7mCh0pDA2uEAkYEiABEgLVf_D_BwE
https://www.kooqie.com/el/ugreen-dry-sack?gclid=EAIaIQobChMI2vPL3tuo7QIVC-7mCh0pDA2uEAkYEiABEgLVf_D_BwE
https://www.marinastores.gr/product/31-adiavroches-kasetines-kai-sakidia/1042-adiabrocha-sakidia-me-louri-omou-t-n-r
https://www.marinastores.gr/product/31-adiavroches-kasetines-kai-sakidia/1042-adiabrocha-sakidia-me-louri-omou-t-n-r
https://www.jumpout.gr/gr/el/products/steganos-sakos-carrier-45-lt-me-imantes-platis?option_variant_id=600
https://www.jumpout.gr/gr/el/products/steganos-sakos-carrier-45-lt-me-imantes-platis?option_variant_id=600
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https://www.alpamayopro.gr/catalog/product/view/id/80325/s/baja-view-dry-bag-20l/category/583/ 
(Δεκέμβριος 2020) 
Εικόνες 4.38. Ένα Σακίδιο Εκτάκτων Αναγκών με προσανατολισμό χρήσης εντός αστικού περιβάλλοντος θα 
είναι σαφώς πιο ελαφρύ σε σχέση με ένα Σακίδιο Εκτάκτων Αναγκών γενικής χρήσης. Εικόνα 4.39. Ένα σακίδιο 
για χρήση στο αυτοκίνητο θα έχει διαφορετική σύνθεση από ότι ένα σύνηθες B.O.B.72. 
https://prepping.gr/how-to-pack-staff-in-backpack/ (Νοέμβριος 2020) 
https://i.ebayimg.com/images/g/YqgAAOSwZKVfe~Vk/s-l1600.jpg (Δεκέμβριος 2020) 
Εικόνες 4.40-43. Ανθεκτικά σακίδια πόλης 
https://www.koolfly.com/el/man/bags/backpacks-bags/ucon-acrobatics-ucn-369002246620.html (Δεκέμβριος 
2020) 
https://www.endless.gr/product/2659694/BONNIE-sakidio-plaths-83521-Cat%C2%AE-Bags/ (Δεκέμβριος 2020) 
https://www.endless.gr/product/2627316/THULE-TSLB317MIN-Mineral-Subterra-Backpack-30L/ (Δεκέμβριος 
2020) 
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB143chXIrrK1RjSspaq6AREXXar/BOPAI-Business-Men-s-Backpack-Black-USB-
Charging-Anti-Theft-Laptop-Backpack-15-6-Inch-Male.jpg (Δεκέμβριος 2020) 
Εικόνα 4.44. Ένα τυπικό,  ορειβατικό σακίδιο που μπορεί εύκολα να μετατραπεί σε Β.Ο.Β.72. Μετά τις 
κατάλληλες ρυθμίσεις θα είναι και λειτουργικό. 
https://prepping.gr/how-to-pack-staff-in-backpack/ (Μάιος 2020) 
4.2 Επιλογή, πλήρωση και δομή Κυτίου Βασικών Προμηθειών 
Εικόνες 4.45-47.  Έτοιμα Κυτία Βασικών Προμηθειών που πωλούνται στο διαδίκτυο. Είναι προσυμπληρωμένα 
με έτοιμες τροφές, νερό, εργαλεία, είδη φωτισμού κ.λπ. Αν και δεν λαμβάνουν υπόψη τις ξεχωριστές ανάγκες 
της κάθε οικογένειες μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για το σταδιακό χτίσιμο ενός πλήρως λειτουργικού 
Κυτίου Βασικών Προμηθειών. 
https://i.ebayimg.com/images/g/buAAAOSwOHhfvihj/s-l500.png (Ιανουάριος 2021) 
https://i.ebayimg.com/images/g/mKEAAOSw-gJfviiJ/s-l500.png (Ιανουάριος 2021) 
https://i.ebayimg.com/images/g/Zd8AAOSwPRxbPEcv/s-l1600.jpg (Ιανουάριος 2021) 
Εικόνες 4.48-50. Εναλλακτικές προτάσεις τοποθέτησης βασικών προμηθειών. 
https://gr.pinterest.com/pin/571394271444864582/ επεξεργασμένο (Ιανουάριος 2021) 
https://gr.pinterest.com/pin/140806227500868/ επεξεργασμένο (Ιανουάριος 2021) 
https://gr.pinterest.com/pin/40250990407247162/ επεξεργασμένο (Ιανουάριος 2021) 
Εικόνες 4.51,52. Τα έτοιμα πακέτα με τροφές M.R.E.3, μπορεί να μην απαιτούν επιπλέον υλικά/σκεύη, να 
διατίθενται σε αρκετές γεύσεις, να είναι πλήρη και ισορροπημένα διατροφικά, να διαρκούν μεγάλα χρονικά 
διαστήματα, χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συντήρησης, συχνά όμως οι τροφές που περιέχουν είναι ξένες προς 
τις μεσογειακές γευστικές επιλογές του μέσου Έλληνα. Παρόλα αυτά, λόγω του μικρού χώρου που 
καταλαμβάνουν, της ανθεκτικότητας και του σχεδιασμού τους, που απαιτεί τη συμπλήρωση μόνο νερού, 
πολλάκις περιλαμβάνονται τόσο σε διάφορα Β.Ο.Β. όσο και σε Κυτία Βασικών Προμηθειών. Αξιοσημείωτο 
είναι ότι χάρη στη σακούλα θέρμανσης που περιέχουν δεν χρειάζεται να ανάψει κάποιος φωτιά για να 
ζεστάνει ή να προετοιμάσει το φαγητό του. 
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/61-dfMCDpgL._SX679_.jpg (Ιανουάριος 2021) 
https://invasionidotnet.files.wordpress.com/2017/04/usa_open.jpg (Ιανουάριος 2021) 
Εικόνες 4.53-56.  Η ξηρά τροφή έκτακτης ανάγκης μακράς διάρκειας, δεν ανήκει στις τροφές που χρησιμοποιεί 
συνήθως ένας Έλληνας, αλλά με την ουδέτερη γεύση της σε μια έκτακτη κατάσταση μπορεί να καταναλωθεί 
εύκολα. 
Το ζητούμενα κάθε φορά είναι να βρεθεί η «χρυσή τομή» μεταξύ των αναγκών που προκύπτουν από το 
μέγεθος και την διάρκεια της έκτακτης κατάστασης και των υποχωρήσεων που είναι διατεθειμένος να κάνει 
ένας άνθρωπος.  
https://cdn.webshopapp.com/shops/69367/files/157126148/msi-nrg-5-500-gram-emergency-food-ration.jpg 
(Ιανουάριος 2021) 
https://total-survival.com/Files/10/231000/231329/ProductPhotos/MaxContent/1321887861.jpg (Ιανουάριος 
2021) 
https://stocpro.ro/wp-content/uploads/2018/06/30113.jpg (Ιανουάριος 2021) 
https://defensegr.files.wordpress.com/2016/04/diatrofh_geymata_epibiwshs_marine_pro_01.jpg (Ιανουάριος 
2021) 
Εικόνες 4.57,58. Κυτίο Πρώτης Απόκρισης σε πανδημία και υγειονομική κρίση (κυτίο καραντίνας). (Προσωπικό 
αρχείο, Ιούλιος 2020). 

 
3 MRE (Meal Read to Eat, Γεύμα Έτοιμο για Κατανάλωση) 

https://www.alpamayopro.gr/catalog/product/view/id/80325/s/baja-view-dry-bag-20l/category/583/
https://prepping.gr/how-to-pack-staff-in-backpack/
https://i.ebayimg.com/images/g/YqgAAOSwZKVfe~Vk/s-l1600.jpg
https://www.koolfly.com/el/man/bags/backpacks-bags/ucon-acrobatics-ucn-369002246620.html
https://www.endless.gr/product/2659694/BONNIE-sakidio-plaths-83521-Cat%C2%AE-Bags/
https://www.endless.gr/product/2627316/THULE-TSLB317MIN-Mineral-Subterra-Backpack-30L/
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB143chXIrrK1RjSspaq6AREXXar/BOPAI-Business-Men-s-Backpack-Black-USB-Charging-Anti-Theft-Laptop-Backpack-15-6-Inch-Male.jpg
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB143chXIrrK1RjSspaq6AREXXar/BOPAI-Business-Men-s-Backpack-Black-USB-Charging-Anti-Theft-Laptop-Backpack-15-6-Inch-Male.jpg
https://prepping.gr/how-to-pack-staff-in-backpack/
https://i.ebayimg.com/images/g/buAAAOSwOHhfvihj/s-l500.png
https://i.ebayimg.com/images/g/mKEAAOSw-gJfviiJ/s-l500.png
https://i.ebayimg.com/images/g/Zd8AAOSwPRxbPEcv/s-l1600.jpg
https://gr.pinterest.com/pin/571394271444864582/
https://gr.pinterest.com/pin/140806227500868/
https://gr.pinterest.com/pin/40250990407247162/
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/61-dfMCDpgL._SX679_.jpg
https://invasionidotnet.files.wordpress.com/2017/04/usa_open.jpg
https://cdn.webshopapp.com/shops/69367/files/157126148/msi-nrg-5-500-gram-emergency-food-ration.jpg
https://total-survival.com/Files/10/231000/231329/ProductPhotos/MaxContent/1321887861.jpg
https://stocpro.ro/wp-content/uploads/2018/06/30113.jpg
https://defensegr.files.wordpress.com/2016/04/diatrofh_geymata_epibiwshs_marine_pro_01.jpg
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Εικόνες 4.59-62. Περιεχόμενο κυτίου καραντίνας. Τα περισσότερα υλικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 
αντιμετώπιση και χημικού / βιολογικού / ραδιολογικού κινδύνου. (Προσωπικό αρχείο, Ιούλιος 2020). 
4.3 Δυναμικά Οργανωσιακά Συστήματα B.O.B.72 και εναλλακτικές προσεγγίσεις 

Σπονδυλωτό Σύστημα, Αρθρωτό Σύστημα (οργάνωση σε μονάδες) – modular / 
modules, Σύστημα τριών λειτουργικών σταδίων εξοπλισμού (αρχή των τριών γραμμών), 
Κλιμακωτό Σύστημα, Δακτυλιοειδές Σύστημα (ομόκεντρων κύκλων), Σύστημα P.A.C.E 
Εικόνες 4.63,64. Σε γνωστές διεθνείς πλατφόρμες διαδικτυακών αγορών πωλούνται έτοιμα B.O.B.72. 
https://i.pinimg.com/564x/c1/8d/e1/c18de1512c87cd0f893a60f41c313dee.jpg (προσαρμοσμένο, Δεκέμβριος 
2020) 
https://gr.pinterest.com/pin/441423200983521784/ (προσαρμοσμένο, Δεκέμβριος 2020) 
Εικόνες 4.65-67. Μικρότερα σακίδια που μπορούν να αποτελέσουν βοηθητικές συλλογές ή συμπληρωματικά 
kit το ένα του άλλου. Όλα μαζί προσαρμόζονται πάνω σε ένα μεγαλύτερο. Αυτό αποτελεί μια συνήθη 
πρακτική για την αθροιστική σύνθεση E.D.C., G.H.B., B.O.B72 κ.λπ. Πολλά σακίδια που χρησιμοποιούνται ως 
Σακίδια Εκτάκτων Αναγκών φέρουν το σύστημα μεταφοράς ελαφρού φορτίου και εξοπλισμού MOLLE-PALS. Η 
αρθρωτότητα αυτού του συστήματος, που φέρει μικρά και μεγάλα σακίδια, προέρχεται από τη χρήση 
εξοπλισμού πλέγματος και δίνει τη δυνατότητα προσάρτησης διαφόρων συμβατών θηκών και 
συμπληρωματικών εξαρτημάτων. Η προσαρμογή/πλέξη των ιμάντων στο σταθερό πλέγμα χαρίζει 
σταθερότητα, πολυλειτουργικότητα και προσαρμοστικότητα. 
https://www.amazon.co.uk/Tekon-Tactical-Military-Rucksacks-Backpack/dp/B01NCECWL4 (προσαρμοσμένο, 
Δεκέμβριος 2020) 
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.adventurestore.lu%2F1078-
thickbox_default%2Fwisport-side-pocket-
big.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.adventurestore.lu%2Fen%2Fproduct%2Faccessories%2F46008-
wisport-side-pocket-big.html&tbnid=-
8CXW0Bm0TP8zM&vet=10CBIQxiAoBmoXChMIgOSNoe7P7QIVAAAAAB0AAAAAECw..i&docid=ZpzVrlYW0IM0p
M&w=700&h=800&itg=1&q=Wisport%20Reindeer%2075L&client=firefox-b-
d&ved=0CBIQxiAoBmoXChMIgOSNoe7P7QIVAAAAAB0AAAAAECw#imgrc=-
8CXW0Bm0TP8zM&imgdii=nZW98IKxIE6DmM (προσαρμοσμένο, Δεκέμβριος 2020) 
https://www.amazon.in/Monstrum-Tactical-Backpack-Accessory-Organizer/dp/B00OAC4QGI (προσαρμοσμένο, 
Ιανουάριος 2020) 
Εικόνες 4.68,69.  Τα μικρότερα σακίδια έχουν επιπλέον την δυνατότητα να προσαρμοστούν μεταξύ τους και 
να μεταφερθούν ως  χειραποσκευή, να δεθούν γύρω από την μέση ή να αναρτηθούν στον ώμο. 
https://gr.pinterest.com/pin/822399581943875958/ (προσαρμοσμένο, Ιανουάριος 2020) 
Εικόνες 4.70,71.  Τα μικρότερα σακίδια μπορούν να αποτελέσουν ανεξάρτητες μονάδες ενός σακιδίου 24h, 
αυτόνομα kit ή αυτοτελή-αποσπώμενη συλλογή Α΄ Βοηθειών. Οι συνδυασμοί και οι εφαρμογές είναι πολλές 
και επαφίεται στον χρήστη να καθορίσει τη βέλτιστη λύση για τα δικά του δεδομένα. 
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fi.ebayimg.com%2Fimages%2Fg%2FSjoAAOSwM9Rb
IM7K%2Fs-l300.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fitm%2F50L-Backpack-Military-Tactical-
Molle-Rucksack-Gear-Assault-Bags-Molle-Side-Pouch-
%2F193179529932&tbnid=0aFpDSEB9JJsPM&vet=10CAYQxiAoBmoXChMI-
Kmope_P7QIVAAAAAB0AAAAAEAI..i&docid=ltZkIPZkwn7H7M&w=300&h=300&itg=1&q=Wisport%20Reindeer
%2075L&client=firefox-b-d&ved=0CAYQxiAoBmoXChMI-Kmope_P7QIVAAAAAB0AAAAAEAI#imgrc=-
XrfjrlAsfcvQM&imgdii=vKBt-1-G6wNk3M (προσαρμοσμένο, Δεκέμβριος 2020) 
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fae01.alicdn.com%2Fkf%2FHTB1DKeeIXXXXXaLXFXX
q6xXFXXXV%2F35L-Waterproof-Nylon-Laptop-Backpack-15-6-Sacheted-3P-Tactical-Military-Molle-Backpack-
Professional-Camping-
Hunting.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.aliexpress.com%2Fitem%2F32362261305.html&tbnid=lcjm49Ib
CuCq0M&vet=10CB4QxiAoBmoXChMIoLPanfPP7QIVAAAAAB0AAAAAEAI..i&docid=Q9BvNFwFI9tSOM&w=764&
h=809&itg=1&q=Tekon%2060L%203%20Day%20Assault%20Tactical%20Military%20Outdoor&client=firefox-b-
d&ved=0CB4QxiAoBmoXChMIoLPanfPP7QIVAAAAAB0AAAAAEAI#imgrc=Lz3zl-
rEautdhM&imgdii=Px7Xxxyh9csAsM (προσαρμοσμένο, Δεκέμβριος 2020) 
Εικόνες 4.71-74. Σακίδια μηρού. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως θήκες για μια συλλογή E.D.C., ως 
αυτοτελή μικρά ημερήσια σακίδια ή συμπληρωματικά σε άλλα συστήματα. 
https://i.pinimg.com/564x/27/2b/6a/272b6a2f19bcc46688b1b7506f59a05a.jpg (προσαρμοσμένο, Ιανουάριος 
2020) 

https://i.pinimg.com/564x/c1/8d/e1/c18de1512c87cd0f893a60f41c313dee.jpg
https://gr.pinterest.com/pin/441423200983521784/
https://www.amazon.co.uk/Tekon-Tactical-Military-Rucksacks-Backpack/dp/B01NCECWL4
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.adventurestore.lu%2F1078-thickbox_default%2Fwisport-side-pocket-big.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.adventurestore.lu%2Fen%2Fproduct%2Faccessories%2F46008-wisport-side-pocket-big.html&tbnid=-8CXW0Bm0TP8zM&vet=10CBIQxiAoBmoXChMIgOSNoe7P7QIVAAAAAB0AAAAAECw..i&docid=ZpzVrlYW0IM0pM&w=700&h=800&itg=1&q=Wisport%20Reindeer%2075L&client=firefox-b-d&ved=0CBIQxiAoBmoXChMIgOSNoe7P7QIVAAAAAB0AAAAAECw#imgrc=-8CXW0Bm0TP8zM&imgdii=nZW98IKxIE6DmM
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.adventurestore.lu%2F1078-thickbox_default%2Fwisport-side-pocket-big.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.adventurestore.lu%2Fen%2Fproduct%2Faccessories%2F46008-wisport-side-pocket-big.html&tbnid=-8CXW0Bm0TP8zM&vet=10CBIQxiAoBmoXChMIgOSNoe7P7QIVAAAAAB0AAAAAECw..i&docid=ZpzVrlYW0IM0pM&w=700&h=800&itg=1&q=Wisport%20Reindeer%2075L&client=firefox-b-d&ved=0CBIQxiAoBmoXChMIgOSNoe7P7QIVAAAAAB0AAAAAECw#imgrc=-8CXW0Bm0TP8zM&imgdii=nZW98IKxIE6DmM
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.adventurestore.lu%2F1078-thickbox_default%2Fwisport-side-pocket-big.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.adventurestore.lu%2Fen%2Fproduct%2Faccessories%2F46008-wisport-side-pocket-big.html&tbnid=-8CXW0Bm0TP8zM&vet=10CBIQxiAoBmoXChMIgOSNoe7P7QIVAAAAAB0AAAAAECw..i&docid=ZpzVrlYW0IM0pM&w=700&h=800&itg=1&q=Wisport%20Reindeer%2075L&client=firefox-b-d&ved=0CBIQxiAoBmoXChMIgOSNoe7P7QIVAAAAAB0AAAAAECw#imgrc=-8CXW0Bm0TP8zM&imgdii=nZW98IKxIE6DmM
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.adventurestore.lu%2F1078-thickbox_default%2Fwisport-side-pocket-big.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.adventurestore.lu%2Fen%2Fproduct%2Faccessories%2F46008-wisport-side-pocket-big.html&tbnid=-8CXW0Bm0TP8zM&vet=10CBIQxiAoBmoXChMIgOSNoe7P7QIVAAAAAB0AAAAAECw..i&docid=ZpzVrlYW0IM0pM&w=700&h=800&itg=1&q=Wisport%20Reindeer%2075L&client=firefox-b-d&ved=0CBIQxiAoBmoXChMIgOSNoe7P7QIVAAAAAB0AAAAAECw#imgrc=-8CXW0Bm0TP8zM&imgdii=nZW98IKxIE6DmM
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.adventurestore.lu%2F1078-thickbox_default%2Fwisport-side-pocket-big.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.adventurestore.lu%2Fen%2Fproduct%2Faccessories%2F46008-wisport-side-pocket-big.html&tbnid=-8CXW0Bm0TP8zM&vet=10CBIQxiAoBmoXChMIgOSNoe7P7QIVAAAAAB0AAAAAECw..i&docid=ZpzVrlYW0IM0pM&w=700&h=800&itg=1&q=Wisport%20Reindeer%2075L&client=firefox-b-d&ved=0CBIQxiAoBmoXChMIgOSNoe7P7QIVAAAAAB0AAAAAECw#imgrc=-8CXW0Bm0TP8zM&imgdii=nZW98IKxIE6DmM
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.adventurestore.lu%2F1078-thickbox_default%2Fwisport-side-pocket-big.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.adventurestore.lu%2Fen%2Fproduct%2Faccessories%2F46008-wisport-side-pocket-big.html&tbnid=-8CXW0Bm0TP8zM&vet=10CBIQxiAoBmoXChMIgOSNoe7P7QIVAAAAAB0AAAAAECw..i&docid=ZpzVrlYW0IM0pM&w=700&h=800&itg=1&q=Wisport%20Reindeer%2075L&client=firefox-b-d&ved=0CBIQxiAoBmoXChMIgOSNoe7P7QIVAAAAAB0AAAAAECw#imgrc=-8CXW0Bm0TP8zM&imgdii=nZW98IKxIE6DmM
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.adventurestore.lu%2F1078-thickbox_default%2Fwisport-side-pocket-big.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.adventurestore.lu%2Fen%2Fproduct%2Faccessories%2F46008-wisport-side-pocket-big.html&tbnid=-8CXW0Bm0TP8zM&vet=10CBIQxiAoBmoXChMIgOSNoe7P7QIVAAAAAB0AAAAAECw..i&docid=ZpzVrlYW0IM0pM&w=700&h=800&itg=1&q=Wisport%20Reindeer%2075L&client=firefox-b-d&ved=0CBIQxiAoBmoXChMIgOSNoe7P7QIVAAAAAB0AAAAAECw#imgrc=-8CXW0Bm0TP8zM&imgdii=nZW98IKxIE6DmM
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.adventurestore.lu%2F1078-thickbox_default%2Fwisport-side-pocket-big.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.adventurestore.lu%2Fen%2Fproduct%2Faccessories%2F46008-wisport-side-pocket-big.html&tbnid=-8CXW0Bm0TP8zM&vet=10CBIQxiAoBmoXChMIgOSNoe7P7QIVAAAAAB0AAAAAECw..i&docid=ZpzVrlYW0IM0pM&w=700&h=800&itg=1&q=Wisport%20Reindeer%2075L&client=firefox-b-d&ved=0CBIQxiAoBmoXChMIgOSNoe7P7QIVAAAAAB0AAAAAECw#imgrc=-8CXW0Bm0TP8zM&imgdii=nZW98IKxIE6DmM
https://www.amazon.in/Monstrum-Tactical-Backpack-Accessory-Organizer/dp/B00OAC4QGI
https://gr.pinterest.com/pin/822399581943875958/
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fi.ebayimg.com%2Fimages%2Fg%2FSjoAAOSwM9RbIM7K%2Fs-l300.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fitm%2F50L-Backpack-Military-Tactical-Molle-Rucksack-Gear-Assault-Bags-Molle-Side-Pouch-%2F193179529932&tbnid=0aFpDSEB9JJsPM&vet=10CAYQxiAoBmoXChMI-Kmope_P7QIVAAAAAB0AAAAAEAI..i&docid=ltZkIPZkwn7H7M&w=300&h=300&itg=1&q=Wisport%20Reindeer%2075L&client=firefox-b-d&ved=0CAYQxiAoBmoXChMI-Kmope_P7QIVAAAAAB0AAAAAEAI#imgrc=-XrfjrlAsfcvQM&imgdii=vKBt-1-G6wNk3M
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fi.ebayimg.com%2Fimages%2Fg%2FSjoAAOSwM9RbIM7K%2Fs-l300.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fitm%2F50L-Backpack-Military-Tactical-Molle-Rucksack-Gear-Assault-Bags-Molle-Side-Pouch-%2F193179529932&tbnid=0aFpDSEB9JJsPM&vet=10CAYQxiAoBmoXChMI-Kmope_P7QIVAAAAAB0AAAAAEAI..i&docid=ltZkIPZkwn7H7M&w=300&h=300&itg=1&q=Wisport%20Reindeer%2075L&client=firefox-b-d&ved=0CAYQxiAoBmoXChMI-Kmope_P7QIVAAAAAB0AAAAAEAI#imgrc=-XrfjrlAsfcvQM&imgdii=vKBt-1-G6wNk3M
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fi.ebayimg.com%2Fimages%2Fg%2FSjoAAOSwM9RbIM7K%2Fs-l300.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fitm%2F50L-Backpack-Military-Tactical-Molle-Rucksack-Gear-Assault-Bags-Molle-Side-Pouch-%2F193179529932&tbnid=0aFpDSEB9JJsPM&vet=10CAYQxiAoBmoXChMI-Kmope_P7QIVAAAAAB0AAAAAEAI..i&docid=ltZkIPZkwn7H7M&w=300&h=300&itg=1&q=Wisport%20Reindeer%2075L&client=firefox-b-d&ved=0CAYQxiAoBmoXChMI-Kmope_P7QIVAAAAAB0AAAAAEAI#imgrc=-XrfjrlAsfcvQM&imgdii=vKBt-1-G6wNk3M
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fi.ebayimg.com%2Fimages%2Fg%2FSjoAAOSwM9RbIM7K%2Fs-l300.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fitm%2F50L-Backpack-Military-Tactical-Molle-Rucksack-Gear-Assault-Bags-Molle-Side-Pouch-%2F193179529932&tbnid=0aFpDSEB9JJsPM&vet=10CAYQxiAoBmoXChMI-Kmope_P7QIVAAAAAB0AAAAAEAI..i&docid=ltZkIPZkwn7H7M&w=300&h=300&itg=1&q=Wisport%20Reindeer%2075L&client=firefox-b-d&ved=0CAYQxiAoBmoXChMI-Kmope_P7QIVAAAAAB0AAAAAEAI#imgrc=-XrfjrlAsfcvQM&imgdii=vKBt-1-G6wNk3M
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fi.ebayimg.com%2Fimages%2Fg%2FSjoAAOSwM9RbIM7K%2Fs-l300.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fitm%2F50L-Backpack-Military-Tactical-Molle-Rucksack-Gear-Assault-Bags-Molle-Side-Pouch-%2F193179529932&tbnid=0aFpDSEB9JJsPM&vet=10CAYQxiAoBmoXChMI-Kmope_P7QIVAAAAAB0AAAAAEAI..i&docid=ltZkIPZkwn7H7M&w=300&h=300&itg=1&q=Wisport%20Reindeer%2075L&client=firefox-b-d&ved=0CAYQxiAoBmoXChMI-Kmope_P7QIVAAAAAB0AAAAAEAI#imgrc=-XrfjrlAsfcvQM&imgdii=vKBt-1-G6wNk3M
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fi.ebayimg.com%2Fimages%2Fg%2FSjoAAOSwM9RbIM7K%2Fs-l300.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fitm%2F50L-Backpack-Military-Tactical-Molle-Rucksack-Gear-Assault-Bags-Molle-Side-Pouch-%2F193179529932&tbnid=0aFpDSEB9JJsPM&vet=10CAYQxiAoBmoXChMI-Kmope_P7QIVAAAAAB0AAAAAEAI..i&docid=ltZkIPZkwn7H7M&w=300&h=300&itg=1&q=Wisport%20Reindeer%2075L&client=firefox-b-d&ved=0CAYQxiAoBmoXChMI-Kmope_P7QIVAAAAAB0AAAAAEAI#imgrc=-XrfjrlAsfcvQM&imgdii=vKBt-1-G6wNk3M
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fi.ebayimg.com%2Fimages%2Fg%2FSjoAAOSwM9RbIM7K%2Fs-l300.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fitm%2F50L-Backpack-Military-Tactical-Molle-Rucksack-Gear-Assault-Bags-Molle-Side-Pouch-%2F193179529932&tbnid=0aFpDSEB9JJsPM&vet=10CAYQxiAoBmoXChMI-Kmope_P7QIVAAAAAB0AAAAAEAI..i&docid=ltZkIPZkwn7H7M&w=300&h=300&itg=1&q=Wisport%20Reindeer%2075L&client=firefox-b-d&ved=0CAYQxiAoBmoXChMI-Kmope_P7QIVAAAAAB0AAAAAEAI#imgrc=-XrfjrlAsfcvQM&imgdii=vKBt-1-G6wNk3M
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fae01.alicdn.com%2Fkf%2FHTB1DKeeIXXXXXaLXFXXq6xXFXXXV%2F35L-Waterproof-Nylon-Laptop-Backpack-15-6-Sacheted-3P-Tactical-Military-Molle-Backpack-Professional-Camping-Hunting.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.aliexpress.com%2Fitem%2F32362261305.html&tbnid=lcjm49IbCuCq0M&vet=10CB4QxiAoBmoXChMIoLPanfPP7QIVAAAAAB0AAAAAEAI..i&docid=Q9BvNFwFI9tSOM&w=764&h=809&itg=1&q=Tekon%2060L%203%20Day%20Assault%20Tactical%20Military%20Outdoor&client=firefox-b-d&ved=0CB4QxiAoBmoXChMIoLPanfPP7QIVAAAAAB0AAAAAEAI#imgrc=Lz3zl-rEautdhM&imgdii=Px7Xxxyh9csAsM
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fae01.alicdn.com%2Fkf%2FHTB1DKeeIXXXXXaLXFXXq6xXFXXXV%2F35L-Waterproof-Nylon-Laptop-Backpack-15-6-Sacheted-3P-Tactical-Military-Molle-Backpack-Professional-Camping-Hunting.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.aliexpress.com%2Fitem%2F32362261305.html&tbnid=lcjm49IbCuCq0M&vet=10CB4QxiAoBmoXChMIoLPanfPP7QIVAAAAAB0AAAAAEAI..i&docid=Q9BvNFwFI9tSOM&w=764&h=809&itg=1&q=Tekon%2060L%203%20Day%20Assault%20Tactical%20Military%20Outdoor&client=firefox-b-d&ved=0CB4QxiAoBmoXChMIoLPanfPP7QIVAAAAAB0AAAAAEAI#imgrc=Lz3zl-rEautdhM&imgdii=Px7Xxxyh9csAsM
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fae01.alicdn.com%2Fkf%2FHTB1DKeeIXXXXXaLXFXXq6xXFXXXV%2F35L-Waterproof-Nylon-Laptop-Backpack-15-6-Sacheted-3P-Tactical-Military-Molle-Backpack-Professional-Camping-Hunting.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.aliexpress.com%2Fitem%2F32362261305.html&tbnid=lcjm49IbCuCq0M&vet=10CB4QxiAoBmoXChMIoLPanfPP7QIVAAAAAB0AAAAAEAI..i&docid=Q9BvNFwFI9tSOM&w=764&h=809&itg=1&q=Tekon%2060L%203%20Day%20Assault%20Tactical%20Military%20Outdoor&client=firefox-b-d&ved=0CB4QxiAoBmoXChMIoLPanfPP7QIVAAAAAB0AAAAAEAI#imgrc=Lz3zl-rEautdhM&imgdii=Px7Xxxyh9csAsM
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fae01.alicdn.com%2Fkf%2FHTB1DKeeIXXXXXaLXFXXq6xXFXXXV%2F35L-Waterproof-Nylon-Laptop-Backpack-15-6-Sacheted-3P-Tactical-Military-Molle-Backpack-Professional-Camping-Hunting.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.aliexpress.com%2Fitem%2F32362261305.html&tbnid=lcjm49IbCuCq0M&vet=10CB4QxiAoBmoXChMIoLPanfPP7QIVAAAAAB0AAAAAEAI..i&docid=Q9BvNFwFI9tSOM&w=764&h=809&itg=1&q=Tekon%2060L%203%20Day%20Assault%20Tactical%20Military%20Outdoor&client=firefox-b-d&ved=0CB4QxiAoBmoXChMIoLPanfPP7QIVAAAAAB0AAAAAEAI#imgrc=Lz3zl-rEautdhM&imgdii=Px7Xxxyh9csAsM
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fae01.alicdn.com%2Fkf%2FHTB1DKeeIXXXXXaLXFXXq6xXFXXXV%2F35L-Waterproof-Nylon-Laptop-Backpack-15-6-Sacheted-3P-Tactical-Military-Molle-Backpack-Professional-Camping-Hunting.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.aliexpress.com%2Fitem%2F32362261305.html&tbnid=lcjm49IbCuCq0M&vet=10CB4QxiAoBmoXChMIoLPanfPP7QIVAAAAAB0AAAAAEAI..i&docid=Q9BvNFwFI9tSOM&w=764&h=809&itg=1&q=Tekon%2060L%203%20Day%20Assault%20Tactical%20Military%20Outdoor&client=firefox-b-d&ved=0CB4QxiAoBmoXChMIoLPanfPP7QIVAAAAAB0AAAAAEAI#imgrc=Lz3zl-rEautdhM&imgdii=Px7Xxxyh9csAsM
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fae01.alicdn.com%2Fkf%2FHTB1DKeeIXXXXXaLXFXXq6xXFXXXV%2F35L-Waterproof-Nylon-Laptop-Backpack-15-6-Sacheted-3P-Tactical-Military-Molle-Backpack-Professional-Camping-Hunting.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.aliexpress.com%2Fitem%2F32362261305.html&tbnid=lcjm49IbCuCq0M&vet=10CB4QxiAoBmoXChMIoLPanfPP7QIVAAAAAB0AAAAAEAI..i&docid=Q9BvNFwFI9tSOM&w=764&h=809&itg=1&q=Tekon%2060L%203%20Day%20Assault%20Tactical%20Military%20Outdoor&client=firefox-b-d&ved=0CB4QxiAoBmoXChMIoLPanfPP7QIVAAAAAB0AAAAAEAI#imgrc=Lz3zl-rEautdhM&imgdii=Px7Xxxyh9csAsM
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fae01.alicdn.com%2Fkf%2FHTB1DKeeIXXXXXaLXFXXq6xXFXXXV%2F35L-Waterproof-Nylon-Laptop-Backpack-15-6-Sacheted-3P-Tactical-Military-Molle-Backpack-Professional-Camping-Hunting.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.aliexpress.com%2Fitem%2F32362261305.html&tbnid=lcjm49IbCuCq0M&vet=10CB4QxiAoBmoXChMIoLPanfPP7QIVAAAAAB0AAAAAEAI..i&docid=Q9BvNFwFI9tSOM&w=764&h=809&itg=1&q=Tekon%2060L%203%20Day%20Assault%20Tactical%20Military%20Outdoor&client=firefox-b-d&ved=0CB4QxiAoBmoXChMIoLPanfPP7QIVAAAAAB0AAAAAEAI#imgrc=Lz3zl-rEautdhM&imgdii=Px7Xxxyh9csAsM
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fae01.alicdn.com%2Fkf%2FHTB1DKeeIXXXXXaLXFXXq6xXFXXXV%2F35L-Waterproof-Nylon-Laptop-Backpack-15-6-Sacheted-3P-Tactical-Military-Molle-Backpack-Professional-Camping-Hunting.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.aliexpress.com%2Fitem%2F32362261305.html&tbnid=lcjm49IbCuCq0M&vet=10CB4QxiAoBmoXChMIoLPanfPP7QIVAAAAAB0AAAAAEAI..i&docid=Q9BvNFwFI9tSOM&w=764&h=809&itg=1&q=Tekon%2060L%203%20Day%20Assault%20Tactical%20Military%20Outdoor&client=firefox-b-d&ved=0CB4QxiAoBmoXChMIoLPanfPP7QIVAAAAAB0AAAAAEAI#imgrc=Lz3zl-rEautdhM&imgdii=Px7Xxxyh9csAsM
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https://i.pinimg.com/564x/27/2b/6a/272b6a2f19bcc46688b1b7506f59a05a.jpg (προσαρμοσμένο, Ιανουάριος 
2020) 
https://i.pinimg.com/564x/67/49/a7/6749a7a7791528664c8a1ff7fe8d4624.jpg (προσαρμοσμένο, Ιανουάριος 
2020) 
https://i.pinimg.com/564x/e4/17/7d/e4177d40438b3ab6b78bb778b4d45fc8.jpg (προσαρμοσμένο, 
Ιανουάριος 2020) 
Εικόνες 4.75-79. Σακίδια μέσης και ώμου. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν E.D.C., συμπληρωματικά σε 
άλλα συστήματα ή ως συνεπτυγμένα ημερήσια σακίδια. 
https://i.pinimg.com/564x/b6/cb/c5/b6cbc5e1699e2f21cb0bce062dcc0b9c.jpg (προσαρμοσμένο, Ιανουάριος 
2020) 
https://i.pinimg.com/564x/ee/d1/49/eed149658a71825421d77a20a9f74641.jpg (προσαρμοσμένο, 
Ιανουάριος 2020) 
https://i.pinimg.com/564x/f9/0f/aa/f90faa0e8c4546cdf468553ec7417186.jpg (προσαρμοσμένο, Ιανουάριος 
2020) 
https://i.pinimg.com/564x/d2/48/8f/d2488f4f228d1d5cdfd45a94ed4858fb.jpg (προσαρμοσμένο, Ιανουάριος 
2020) 
https://i.pinimg.com/564x/02/dd/4c/02dd4c16615352dcd0c75f62fbdda3ce.jpg (προσαρμοσμένο, Ιανουάριος 
2020) 
Εικόνες 4.80-83. Σακίδια 72ωρών. Τα μικρότερα πλαϊνά σακίδια/θήκες έχουν προσαρμοσθεί στέρεα στο κύριο 
σακίδιο και όλα έχουν πληρωθεί με τα ανάλογα υλικά και αντικείμενα για να αποτελέσουν ένα πλήρες 
Β.Ο.Β.72. Για τα πλαϊνά σακίδια/θήκες υπάρχει η δυνατότητα της προσωρινής απομάκρυνσης, της μόνιμης 
αφαίρεσης ή της τοποθέτησης σε άλλο σακίδιο. 
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.adventurestore.lu%2F892-
thickbox_default%2Fwisport-sparrow-30-
ii.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.adventurestore.lu%2Fen%2Fproduct%2Fbackpacks%2F43002-
wisport-sparrow-30-
ii.html&tbnid=PWO8oO5cY0cN2M&vet=10CBkQxiAoBGoXChMIgOSNoe7P7QIVAAAAAB0AAAAAECw..i&docid=
tLZEz5DGHCp9lM&w=700&h=800&itg=1&q=Wisport%20Reindeer%2075L&client=firefox-b-
d&ved=0CBkQxiAoBGoXChMIgOSNoe7P7QIVAAAAAB0AAAAAECw 
 (προσαρμοσμένο, Δεκέμβριος 2020) 
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.adventurestore.lu%2F1082-
thickbox_default%2Fwisport-side-pocket-
medium.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.adventurestore.lu%2Fen%2Fproduct%2Faccessories%2F46009-
wisport-side-pocket-medium.html&tbnid=rucbrCxxMxmrIM&vet=10CA8QxiAoB2oXChMI2N6x7-
7P7QIVAAAAAB0AAAAAEAI..i&docid=2N__2MLZ7bIJbM&w=700&h=800&itg=1&q=Wisport%20Reindeer%2075
L&client=firefox-b-d&ved=0CA8QxiAoB2oXChMI2N6x7-
7P7QIVAAAAAB0AAAAAEAI#imgrc=rucbrCxxMxmrIM&imgdii=d7I1szUlqaDfhM (προσαρμοσμένο, Δεκέμβριος 
2020) 
https://www.adventurestore.lu/1075-thickbox_default/wisport-side-pocket-big.jpg  (προσαρμοσμένο, 
Δεκέμβριος 2020) 
Εικόνα 4.84. Σύνθεση που αποτελείται από Β.Ο.Β.72, G.H.B. και E.D.C.Όλα μαζί έχουν προσαρμοσθεί σε ένα 
μεγαλύτερο σακίδιο και αποτελούν το I.N.C.H.Β. 
Εικόνα 4.85. G.H.B. (20 λίτρων). Στο κάτω μέρος του σακιδίου έχει προσαρμοσθεί μικρό σακίδιο με kit και 
υλικά 24h, με έμφαση στις Α΄ Βοήθειες, ενώ πιο πάνω έχει τοποθετηθεί αφαιρούμενη συλλογή με εργαλεία 
και παρελκόμενα για καθημερινή χρήση στον χώρο εργασίας ενός τεχνίτη. Όλο μαζί έχει χρήση τόσο σε 
έκτακτες περιπτώσεις όσο και καθημερινά στον χώρο εργασίας. 
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fi5.walmartimages.com%2Fasr%2Fbc598b17-6663-
4196-9423-
23091fff7fad_1.951951c513a2b9a6dcf22e0423338984.jpeg%3FodnHeight%3D450%26odnWidth%3D450%26o
dnBg%3Dffffff&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.walmart.ca%2Fen%2Fip%2F60L-Waterproof-Tactical-
Backpack-Outdoor-Pouch-Camping-Hiking-Trekking-Backpack-Rucksack-with-3-Molle-
Pouches%2F3JEUU38PF6YH&tbnid=5z-U8hEDb-8MIM&vet=10CBsQxiAoA2oXChMImLO8-
fLP7QIVAAAAAB0AAAAAEAI..i&docid=Lr5jeXOF8snNiM&w=450&h=450&itg=1&q=Tekon%2060L%203%20Day%
20Assault%20Tactical%20Military%20Outdoor&client=firefox-b-d&ved=0CBsQxiAoA2oXChMImLO8-
fLP7QIVAAAAAB0AAAAAEAI#imgrc=1IusuzPx6ASixM&imgdii=iiXdoW4JVRNtnM (προσαρμοσμένο, Δεκέμβριος 
2020) 
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https://i.pinimg.com/564x/d2/48/8f/d2488f4f228d1d5cdfd45a94ed4858fb.jpg
https://i.pinimg.com/564x/02/dd/4c/02dd4c16615352dcd0c75f62fbdda3ce.jpg
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.adventurestore.lu%2F892-thickbox_default%2Fwisport-sparrow-30-ii.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.adventurestore.lu%2Fen%2Fproduct%2Fbackpacks%2F43002-wisport-sparrow-30-ii.html&tbnid=PWO8oO5cY0cN2M&vet=10CBkQxiAoBGoXChMIgOSNoe7P7QIVAAAAAB0AAAAAECw..i&docid=tLZEz5DGHCp9lM&w=700&h=800&itg=1&q=Wisport%20Reindeer%2075L&client=firefox-b-d&ved=0CBkQxiAoBGoXChMIgOSNoe7P7QIVAAAAAB0AAAAAECw
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https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fae01.alicdn.com%2Fkf%2FH74bc80fef02c4cf6b9c25
27f2dcb5b3ek.jpg%3Fwidth%3D800%26height%3D800%26hash%3D1600&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.al
iexpress.com%2Fi%2F4001346368195.html&tbnid=zRvzZJec9kFeoM&vet=10CAMQxiAoAGoXChMIoJnpjfPP7QI
VAAAAAB0AAAAAEAI..i&docid=jiMkaVNBMOHI6M&w=800&h=800&itg=1&q=Tekon%2060L%203%20Day%20A
ssault%20Tactical%20Military%20Outdoor&client=firefox-b-
d&ved=0CAMQxiAoAGoXChMIoJnpjfPP7QIVAAAAAB0AAAAAEAI (προσαρμοσμένο, Δεκέμβριος 2020) 
Εικόνες 4.86-88. Τα σύνθετα συστήματα ανάρτησης σακιδίων πολλές φορές είναι δύσχρηστα για έναν μη 
εξοικειωμένο χρήστη 
https://mk0zahalorgpmyadqs6p.kinstacdn.com/wp-content/uploads/2017/09/Marom-Dolphin-BA8029-
Tactical-Vest-armor-carrier-front.jpg (προσαρμοσμένο, Ιανουάριος 2020) 
https://gr.pinterest.com/pin/629870697865371639/ (προσαρμοσμένο, Ιανουάριος 2020) 
https://i.pinimg.com/564x/a2/31/29/a2312910e45c8a3cd29832af0a5663c3.jpg(προσαρμοσμένο, Ιανουάριος 
2020) 
Εικόνα 4.89. Λειτουργικός εξοπλισμός σταδίου 3β, 3α, 2 στο μεγαλύτερο σακίδιο είναι εγκιβωτισμένο το 
αμέσως μικρότερο, δηλαδή  το  μικρότερο σακίδιο βρίσκεται εντός του αμέσως μεγαλύτερου. 
https://tripole.in/products/walker-65-litre-rucksack-grey-orange-foldable-day-pack (τροποποιημένο, 
Ιανουάριος 2020) 
Εικόνα 4.90. Λειτουργικός εξοπλισμός σταδίου 3β, 3α το μικρότερο σακίδιο προσαρμόζεται με φερμουάρ στο 
μεγαλύτερο.  
https://5.imimg.com/data5/UD/TS/MY-44695483/military-rucksack-500x500.jpg (τροποποιημένο, Ιανουάριος 
2020) 
Εικόνα 4.91. Σακίδιο Εκτάκτων Αναγκών με διακριτά χωρίσματα και δυνατότητα προσαρμογής επιπλέον 
θηκών. 
https://i.ebayimg.com/images/g/tu4AAOSwYV5cWxpn/s-l1600.jpg (τροποποιημένο, Ιανουάριος 2020) 
Εικόνα 4.92.  Σακίδιο Εκτάκτων Αναγκών με 4 ισομεγέθεις εξωτερικές θήκες που δεν αφαιρούνται και χωρίς 
την δυνατότητα προσαρμογής επιπλέον εξαρτημάτων. 
https://e7.pngegg.com/pngimages/354/997/png-clipart-bag-backpack-molle-family-of-improved-load-bearing-
equipment-military-bag-backpack-accessories.png (τροποποιημένο, Ιανουάριος 2020) 
Εικόνα 4.93. Σακίδιο Εκτάκτων Αναγκών με 3 μικρές εξωτερικές θήκες που δεν αφαιρούνται, 2 μεγάλες 
εξωτερικές θήκες που αφαιρούνται και με την δυνατότητα προσαρμογής επιπλέον συμπληρωματικών θηκών. 
https://www.nicks-kit.co.uk/ekmps/shops/nickskit/images/airborne-bergen-with-molle-side-pockets-green-
10658-p.png  (τροποποιημένο, Ιανουάριος 2020) 
https://5.imimg.com/data5/UD/TS/MY-44695483/military-rucksack-500x500.jpg (τροποποιημένο, Ιανουάριος 
2020) 
Εικόνες 4.94-97. Γιλέκα εργασίας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εσωτερικός δακτύλιος 
https://i.pinimg.com/564x/56/55/0c/56550c00f1adc7dbe9897199170c6883.jpg (προσαρμοσμένο, Ιανουάριος 
2020) 
https://i.pinimg.com/564x/0e/c2/45/0ec2455d2b0b1fdd3497eae2ab917d85.jpg  (προσαρμοσμένο, Ιανουάριος 
2020) 
https://i.pinimg.com/564x/c9/7b/c8/c97bc8ea15acf5b3885461022ab3f268.jpg (προσαρμοσμένο, Ιανουάριος 
2020) 
https://i.pinimg.com/564x/b4/a5/a2/b4a5a290e4c2ff76b29c2af3660b08cc.jpg (προσαρμοσμένο, Ιανουάριος 
2020) 
Εικόνες 4.98-100. Γιλέκα-εξαρτήσεις (από δραστηριότητες υπαίθρου, hobby κ.λπ.) που αποτελούν 
εναλλακτικούς τρόπους τοποθέτησης kit, υλικών και παρελκόμενων ενός Β.Ο.Β.  
https://i.pinimg.com/564x/23/86/2f/23862fa8fb275ac5ce8e5ecec0534e7f.jpg (προσαρμοσμένο, Δεκέμβριος 
2020) 
https://i.pinimg.com/564x/44/f3/7b/44f37b0e1c78a4205fb7094acb6c0842.jpg (προσαρμοσμένο, Δεκέμβριος 
2020) 
https://i.pinimg.com/564x/c5/d6/e3/c5d6e32dd7871ec1cab3d635397f1e24.jpg (προσαρμοσμένο, Δεκέμβριος 
2020) 
Εικόνες 4.101-103. Σακίδια – εξαρτήσεις που συνδυάζουν πίσω και μπροστά σακίδιο και σακίδια μέσης. Όλα 
χρησιμοποιούνται από επαγγελματίες τεχνικών κλάδων και αποτελούν εναλλακτικούς τρόπους τοποθέτησης 
kit, υλικών και παρελκόμενων  Β.Ο.Β.  
https://i.pinimg.com/564x/5b/6d/bf/5b6dbf8105eb5d1668f56df633f6a47c.jpg (προσαρμοσμένο, Δεκέμβριος 
2020) 

https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fae01.alicdn.com%2Fkf%2FH74bc80fef02c4cf6b9c2527f2dcb5b3ek.jpg%3Fwidth%3D800%26height%3D800%26hash%3D1600&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.aliexpress.com%2Fi%2F4001346368195.html&tbnid=zRvzZJec9kFeoM&vet=10CAMQxiAoAGoXChMIoJnpjfPP7QIVAAAAAB0AAAAAEAI..i&docid=jiMkaVNBMOHI6M&w=800&h=800&itg=1&q=Tekon%2060L%203%20Day%20Assault%20Tactical%20Military%20Outdoor&client=firefox-b-d&ved=0CAMQxiAoAGoXChMIoJnpjfPP7QIVAAAAAB0AAAAAEAI
https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fae01.alicdn.com%2Fkf%2FH74bc80fef02c4cf6b9c2527f2dcb5b3ek.jpg%3Fwidth%3D800%26height%3D800%26hash%3D1600&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.aliexpress.com%2Fi%2F4001346368195.html&tbnid=zRvzZJec9kFeoM&vet=10CAMQxiAoAGoXChMIoJnpjfPP7QIVAAAAAB0AAAAAEAI..i&docid=jiMkaVNBMOHI6M&w=800&h=800&itg=1&q=Tekon%2060L%203%20Day%20Assault%20Tactical%20Military%20Outdoor&client=firefox-b-d&ved=0CAMQxiAoAGoXChMIoJnpjfPP7QIVAAAAAB0AAAAAEAI
https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fae01.alicdn.com%2Fkf%2FH74bc80fef02c4cf6b9c2527f2dcb5b3ek.jpg%3Fwidth%3D800%26height%3D800%26hash%3D1600&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.aliexpress.com%2Fi%2F4001346368195.html&tbnid=zRvzZJec9kFeoM&vet=10CAMQxiAoAGoXChMIoJnpjfPP7QIVAAAAAB0AAAAAEAI..i&docid=jiMkaVNBMOHI6M&w=800&h=800&itg=1&q=Tekon%2060L%203%20Day%20Assault%20Tactical%20Military%20Outdoor&client=firefox-b-d&ved=0CAMQxiAoAGoXChMIoJnpjfPP7QIVAAAAAB0AAAAAEAI
https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fae01.alicdn.com%2Fkf%2FH74bc80fef02c4cf6b9c2527f2dcb5b3ek.jpg%3Fwidth%3D800%26height%3D800%26hash%3D1600&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.aliexpress.com%2Fi%2F4001346368195.html&tbnid=zRvzZJec9kFeoM&vet=10CAMQxiAoAGoXChMIoJnpjfPP7QIVAAAAAB0AAAAAEAI..i&docid=jiMkaVNBMOHI6M&w=800&h=800&itg=1&q=Tekon%2060L%203%20Day%20Assault%20Tactical%20Military%20Outdoor&client=firefox-b-d&ved=0CAMQxiAoAGoXChMIoJnpjfPP7QIVAAAAAB0AAAAAEAI
https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fae01.alicdn.com%2Fkf%2FH74bc80fef02c4cf6b9c2527f2dcb5b3ek.jpg%3Fwidth%3D800%26height%3D800%26hash%3D1600&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.aliexpress.com%2Fi%2F4001346368195.html&tbnid=zRvzZJec9kFeoM&vet=10CAMQxiAoAGoXChMIoJnpjfPP7QIVAAAAAB0AAAAAEAI..i&docid=jiMkaVNBMOHI6M&w=800&h=800&itg=1&q=Tekon%2060L%203%20Day%20Assault%20Tactical%20Military%20Outdoor&client=firefox-b-d&ved=0CAMQxiAoAGoXChMIoJnpjfPP7QIVAAAAAB0AAAAAEAI
https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fae01.alicdn.com%2Fkf%2FH74bc80fef02c4cf6b9c2527f2dcb5b3ek.jpg%3Fwidth%3D800%26height%3D800%26hash%3D1600&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.aliexpress.com%2Fi%2F4001346368195.html&tbnid=zRvzZJec9kFeoM&vet=10CAMQxiAoAGoXChMIoJnpjfPP7QIVAAAAAB0AAAAAEAI..i&docid=jiMkaVNBMOHI6M&w=800&h=800&itg=1&q=Tekon%2060L%203%20Day%20Assault%20Tactical%20Military%20Outdoor&client=firefox-b-d&ved=0CAMQxiAoAGoXChMIoJnpjfPP7QIVAAAAAB0AAAAAEAI
https://mk0zahalorgpmyadqs6p.kinstacdn.com/wp-content/uploads/2017/09/Marom-Dolphin-BA8029-Tactical-Vest-armor-carrier-front.jpg
https://mk0zahalorgpmyadqs6p.kinstacdn.com/wp-content/uploads/2017/09/Marom-Dolphin-BA8029-Tactical-Vest-armor-carrier-front.jpg
https://gr.pinterest.com/pin/629870697865371639/
https://i.pinimg.com/564x/a2/31/29/a2312910e45c8a3cd29832af0a5663c3.jpg
https://tripole.in/products/walker-65-litre-rucksack-grey-orange-foldable-day-pack
https://5.imimg.com/data5/UD/TS/MY-44695483/military-rucksack-500x500.jpg
https://i.ebayimg.com/images/g/tu4AAOSwYV5cWxpn/s-l1600.jpg
https://e7.pngegg.com/pngimages/354/997/png-clipart-bag-backpack-molle-family-of-improved-load-bearing-equipment-military-bag-backpack-accessories.png
https://e7.pngegg.com/pngimages/354/997/png-clipart-bag-backpack-molle-family-of-improved-load-bearing-equipment-military-bag-backpack-accessories.png
https://www.nicks-kit.co.uk/ekmps/shops/nickskit/images/airborne-bergen-with-molle-side-pockets-green-10658-p.png
https://www.nicks-kit.co.uk/ekmps/shops/nickskit/images/airborne-bergen-with-molle-side-pockets-green-10658-p.png
https://5.imimg.com/data5/UD/TS/MY-44695483/military-rucksack-500x500.jpg
https://i.pinimg.com/564x/56/55/0c/56550c00f1adc7dbe9897199170c6883.jpg
https://i.pinimg.com/564x/0e/c2/45/0ec2455d2b0b1fdd3497eae2ab917d85.jpg
https://i.pinimg.com/564x/c9/7b/c8/c97bc8ea15acf5b3885461022ab3f268.jpg
https://i.pinimg.com/564x/b4/a5/a2/b4a5a290e4c2ff76b29c2af3660b08cc.jpg
https://i.pinimg.com/564x/23/86/2f/23862fa8fb275ac5ce8e5ecec0534e7f.jpg
https://i.pinimg.com/564x/44/f3/7b/44f37b0e1c78a4205fb7094acb6c0842.jpg
https://i.pinimg.com/564x/c5/d6/e3/c5d6e32dd7871ec1cab3d635397f1e24.jpg
https://i.pinimg.com/564x/5b/6d/bf/5b6dbf8105eb5d1668f56df633f6a47c.jpg
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https://i.pinimg.com/564x/67/32/ac/6732ace10f8be01448500a701821cb3c.jpg (προσαρμοσμένο, Δεκέμβριος 
2020) 
https://i.pinimg.com/564x/92/71/73/9271738bda913186291e0a507f62b197.jpg (προσαρμοσμένο, 
Δεκέμβριος 2020) 
Εικόνες 4.104-106. Σακίδια-υδροδοχεία (ασκοί ενυδάτωσης) που αποτελούν εναλλακτικούς τρόπους 
τοποθέτησης kit, υλικών και παρελκόμενων ενός Β.Ο.Β. με 24ωρη προοπτική χρήσης. 
https://i.pinimg.com/564x/e5/58/1f/e5581fbd2b6a2b93ce368b37c8378d60.jpg (τροποποιημένο, Ιανουάριος 
2020) 
https://i.pinimg.com/564x/dc/f4/77/dcf477a70b49aff06f050244d4c422dc.jpg (τροποποιημένο, Ιανουάριος 
2020) 
https://i.pinimg.com/564x/5b/bc/43/5bbc4381db19d89846ea89237da94e1e.jpg (τροποποιημένο, Ιανουάριος 
2020) 
Εικόνες 4.107-109. Πλήρως στεγανά Β.Ο.Β.72. για χρήση και σε υγρό περιβάλλον 
Εικόνες 4.110,111. Στεγανά Β.Ο.Β.72, με προσαρμοσμένες επιπλέον θήκες. 
https://www.hpa-shop.fr/63-large_default/waterproof-backpack-hpa-molledry-40.jpg (τροποποιημένο, 
Ιανουάριος 2020) 
https://www.mokkimies.com/images/products/mil-tec-seals-dry-bag-35l-kuivareppu-olive2_orig.jpg 
(τροποποιημένο, Ιανουάριος 2020) 
https://www.hpa-shop.fr/66-large_default/sac-a-dos-etanche-40-litres-hpa-molledry-40.jpg (τροποποιημένο, 
Ιανουάριος 2020) 
https://sc01.alicdn.com/kf/HTB190FAkIuYBuNkSmRyq6AA3pXa4/229963253/HTB190FAkIuYBuNkSmRyq6AA3
pXa4.jpg (τροποποιημένο, Ιανουάριος 2020) 
4.4 Εφαρμογή Γενικών Αρχών, Κανόνων & Πολυδύναμων Μεθοδολογιών στο Σακίδιο 
Εκτάκτων Αναγκών και Κυτίο Βασικών Προμηθειών 

Κανόνας των τριών, Αρχή των 5 C, Μέθοδος Spiral,  
Αρχές και βασικά εργαλεία Στρατηγικού Σχεδιασμού 

SWOT ανάλυση, PESTEΕ ανάλυση, Σενάρια 
Πρότυπη Διεργασία ISO 31000 
Αρχή του Pareto – κανόνας 80/20 
Αρχή της συνεχούς βελτίωσης. Διασφάλιση ποιότητας 

Εικόνες 4.112-115. Συσκευασμένο Lightweight Emergency Shelter, aluminium protect poncho, ασκός νερού 
που μπορεί να τοποθετηθεί εντός ενός Β.Ο.Β, έτοιμες αλουμινοσυσκευασίες με νερό (αναγραφόμενη 
ημερομηνία λήξης: 5 έτη μετά την παραγωγή). Η προστασία του σώματος και η εσωτερική ενυδάτωση 
αποτελούν άμεσες προτεραιότητες. 
Εικόνες 4.116,117. Οποιοδήποτε μπουκάλι νερού ή παγούρι με κατάλληλο μετατροπέα (Convertube) και την 
προσθήκη φίλτρου (Sayer Filter) γίνεται ένα ολοκληρωμένο σύστημα υδροδότησης που παράλληλα δίνει τη 
δυνατότητα και εργονομικής χρήσης. 
https://www.lightgear.gr/pub/media/catalog/product/cache/7d312b475513bfbbacb96905480ab629/_/c/_cog
hlans_1_.jpg  (Φεβρουάριος 2021) 
https://b.scdn.gr/images/sku_main_images/024548/24548078/20200831115505_unigreen_thermiko_poncho
_100x120cm.jpeg (Φεβρουάριος 2021) 
https://www.mastercamp.gr/images/detailed/3/939.jpg (Φεβρουάριος 2021) 
https://www.survivre.com/Files/61626/Img/19/BCMF107A-photo2.jpg (Φεβρουάριος 2021) 
https://trazeras.gr/images/stories/virtuemart/product/86763.jpg (Φεβρουάριος 2021) 
https://trazeras.gr/images/stories/virtuemart/product/49132.jpg (Φεβρουάριος 2021) 
Εικόνες 4.118,119. Εκτός από το μαχαίρι «Cutting tools» είναι και τα πολυεργαλεία χειρός που μπορούν να 
αποτελέσουν μέρος ενός E.D.C. kit ή να τοποθετηθούν σε ένα Β.Ο.Β.72. Εικόνες 4.120,121. Πριόνι-αλυσίδα, 
πτυσσόμενο πριόνι· και τα δύο αν και περιορισμένων διαστάσεων είναι αξιόπιστα. Εικόνα 4.122. 
Πολυεργαλείο. Η κύρια χρήση του παραπέμπει σε φτυάρι. Όλα αυτά τα εργαλεία αφορούν το 1ο «C» (Cutting 
tool). 
https://c.scdn.gr/images/sku_main_images/016685/16685943/20181203164643_mil_tec_black_cobra_multi_
tool_large.jpeg  (Φεβρουάριος 2021) 
https://www.keshop.gr/products_img/1516895356_3_IMG_4422.jpg (Φεβρουάριος 2021) 
https://ergaliothiki.gr/image/cache/catalog/13980-000-600x600.jpg (Φεβρουάριος 2021) 
https://fitzharrismn.com/wp-content/uploads/2020/06/freescape.jpg (Φεβρουάριος 2021) 

https://i.pinimg.com/564x/67/32/ac/6732ace10f8be01448500a701821cb3c.jpg
https://i.pinimg.com/564x/92/71/73/9271738bda913186291e0a507f62b197.jpg
https://i.pinimg.com/564x/e5/58/1f/e5581fbd2b6a2b93ce368b37c8378d60.jpg
https://i.pinimg.com/564x/dc/f4/77/dcf477a70b49aff06f050244d4c422dc.jpg
https://i.pinimg.com/564x/5b/bc/43/5bbc4381db19d89846ea89237da94e1e.jpg
https://www.hpa-shop.fr/63-large_default/waterproof-backpack-hpa-molledry-40.jpg
https://www.mokkimies.com/images/products/mil-tec-seals-dry-bag-35l-kuivareppu-olive2_orig.jpg
https://www.hpa-shop.fr/66-large_default/sac-a-dos-etanche-40-litres-hpa-molledry-40.jpg
https://sc01.alicdn.com/kf/HTB190FAkIuYBuNkSmRyq6AA3pXa4/229963253/HTB190FAkIuYBuNkSmRyq6AA3pXa4.jpg
https://sc01.alicdn.com/kf/HTB190FAkIuYBuNkSmRyq6AA3pXa4/229963253/HTB190FAkIuYBuNkSmRyq6AA3pXa4.jpg
https://www.lightgear.gr/pub/media/catalog/product/cache/7d312b475513bfbbacb96905480ab629/_/c/_coghlans_1_.jpg
https://www.lightgear.gr/pub/media/catalog/product/cache/7d312b475513bfbbacb96905480ab629/_/c/_coghlans_1_.jpg
https://b.scdn.gr/images/sku_main_images/024548/24548078/20200831115505_unigreen_thermiko_poncho_100x120cm.jpeg
https://b.scdn.gr/images/sku_main_images/024548/24548078/20200831115505_unigreen_thermiko_poncho_100x120cm.jpeg
https://www.mastercamp.gr/images/detailed/3/939.jpg
https://www.survivre.com/Files/61626/Img/19/BCMF107A-photo2.jpg
https://trazeras.gr/images/stories/virtuemart/product/86763.jpg
https://trazeras.gr/images/stories/virtuemart/product/49132.jpg
https://c.scdn.gr/images/sku_main_images/016685/16685943/20181203164643_mil_tec_black_cobra_multi_tool_large.jpeg
https://c.scdn.gr/images/sku_main_images/016685/16685943/20181203164643_mil_tec_black_cobra_multi_tool_large.jpeg
https://www.keshop.gr/products_img/1516895356_3_IMG_4422.jpg
https://ergaliothiki.gr/image/cache/catalog/13980-000-600x600.jpg
https://fitzharrismn.com/wp-content/uploads/2020/06/freescape.jpg
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https://cdn11.bigcommerce.com/s- 
c9k5gue5tm/images/stencil/1280x1280/products/112/449/Everything_Included_Tactical_Survival_Shovel__01
617.1591846837.jpg?c=1 (Φεβρουάριος 2021) 
Εικόνες 4.123-127. Εκτός από τη συνήθη επιλογή για το 2ο «C»  (Combustion device) που είναι ένας 
αναπτήρας ή και σπίρτα κάποιοι προτιμούν επιπλέον να τοποθετήσουν στο σακίδιό τους και πτυσσόμενο ή 
συναρμολογούμενο καμινέτο, αερίου ή στερεού καυσίμου. Δημοφιλή επιλογή αποτελούσε πάντα και ένας 
σπινθηριστής. 
 https://encrypted-
tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQqXqGydS71_krD84Feyg86PPk6H0Ip1HbzKw&usqp=CAU 
https://cdn.shoplightspeed.com/shops/634685/files/20066056/900x660x2/msr-pocketrocket-2-stove.jpg 
(Φεβρουάριος 2021) 
https://www.tactical-corner.gr/image/cache/catalog/ipaithria%20epiviosi/aksesouar/magireio2-700x700.jpg 
(Φεβρουάριος 2021) 
https://images.internetstores.de/products//1048442/02/0ad859/Bushcraft_Essentials_Bushbox[640x480].jpg
%20?forceSize=true&forceAspectRatio=true&useTrim=true (Φεβρουάριος 2021) 
https://a.scdn.gr/images/sku_main_images/026328/26328702/xlarge_20201221101937_light_my_fire_fireste
el_2_0_scout_spinthiristis_prasino.jpeg (Φεβρουάριος 2021) 
Εικόνα 4.128. Εύκαμπτο δοχείο νερού. Το συγκεκριμένο διατίθεται σε  χωρητικότητες 0,75-2 λίτρων, είναι 
κατάλληλο για τρόφιμα καθώς διαθέτει τριπλή επίστρωση PE film με αντιμικροβιακή προστασία, και είναι 
εξαιρετικά ανθεκτικό στις ακραίες θερμοκρασίες: από -20oC έως  +100oC. 
Εικόνες 4.129. Πτυσσόμενο εύκαμπτο μπουκάλι σιλικόνης. Εικόνες 4.130,131. Μικρά δοχεία πολλαπλών 
χρήσεων από τιτάνιο. Τα αντικείμενα που πληρούν το 4ο «C» είναι πολλά. 
https://www.jumpout.gr/system/uploads/asset/data/5393/large_4406301_1.jpg (Φεβρουάριος 2021) 
https://happy2shop.gr/media/catalog/product/cache/1/thumbnail/600x600/9df78eab33525d08d6e5fb8d271
36e95/0/0/002933-ptussomeno-boukali-silikonis-innovagoods-1.jpg (Φεβρουάριος 2021) 
https://www.joggen-online.de/sport/iBasingo/iBasingo-Titan-Tasse-Camping-Haengetopf-mit-Deckel-
Klappgriff-Spork-Outdoor-Ultraleicht-Kaffee-Wasser-Becher-Picknick-Kochgeschirr-fuer-den-taeglichen-
Gebrauch-Rucksackreisen-750ml-Ti1583I-von-885126967.jpg (Φεβρουάριος 2021) 
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1XUJhQpXXXXccXFXXq6xXFXXXW/Keith-Pure-Titanium-Pots-Set-Camping-
Cookware-Tableware-Cutlery-Picnic-Cooking-Set-Bowl-Pot-Pan-Outdoor.jpg (Φεβρουάριος 2021) 
Εικόνα 4.132. Το Parachute cord που είναι πιο γνωστό ως paracord ή 550cord αποτελείται συνήθως από 7 
επιμέρους πλεγμένα μεταξύ τους κορδόνια.  
Εικόνα 4.133. Brelock κλειδιών κατασκευασμένο από αρτάνη. Εκτός από την μικρή πυξίδα που βρίσκεται 
εξωτερικά, εσωκλείει και άλλα χρήσιμα μικροαντικείμενα.  
Εικόνα 4.134. Πατενταρισμένη αρτάνη (MIL-SPEC 550 Paracord) στην οποία εσωκλείονται επιπλέον πετονιά, 
σύρμα, φυτίλι, δίχρωμο σκοινί.  
Εικόνα 4.135. Πλαστικοποιημένη κάρτα με τους βασικούς κόμπους. Η εξάσκηση και η κατάκτηση δεξιοτήτων 
παραμένει βασική προτεραιότητα και σε ό,τι αφορά το 5ο «C». 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ef/Paracord-Commercial-Type-III.jpg (Φεβρουάριος 
2021) 
https://i5.walmartimages.com/asr/b92e3b45-5978-4c19-8c92-
d17174df52c3_1.d4c9be90e3fbd3d903855f2103d45fd6.jpeg (Φεβρουάριος 2021) 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bb/SurvivorCord_Strands.tif/lossy-page1-
1024px-SurvivorCord_Strands.tif.jpg (Φεβρουάριος 2021) 
https://www.rei.com/media/3501d1c2-1c97-4b80-a3b7-ce6e3c1a7a99?size=784x588 (Φεβρουάριος 2021) 
Εικόνες 4.136-138. Ανεστραμμένος κώνος, ανεστραμμένος κόλουρος κώνος, ελικοειδές σχήμα,  
Εικόνες 4.139-142. Η τρισδιάστατη ελικοειδές σπείρα (spiral) είναι μια καμπύλη που επεκτείνεται στον χώρο. 
Εδώ φαίνεται και στην κωνική της μορφή με την κορυφή προς τα κάτω. 
http://mathblog.com/wp-content/uploads/2017/03/conebnw-300x300.jpeg (Φεβρουάριος 2021) 
https://image.shutterstock.com/image-illustration/truncated-cone-outline-icon-on-260nw-1778102195.jpg 
(Φεβρουάριος 2021) 
https://i.dlpng.com/static/png/6923655_preview.png (Φεβρουάριος 2021) 
https://www.slideteam.net/media/catalog/product/cache/960x720/u/p/upward_spiral_financial_growth_info
graphic_dollar_business_process_progress_slide07.jpg (Φεβρουάριος 2021) 
https://st.depositphotos.com/1001569/1884/v/600/depositphotos_18842241-stock-illustration-set-of-
colorful-spiral-arrows.jpg (Φεβρουάριος 2021) 

https://cdn11.bigcommerce.com/s-c9k5gue5tm/images/stencil/1280x1280/products/112/449/Everything_Included_Tactical_Survival_Shovel__01617.1591846837.jpg?c=1
https://cdn11.bigcommerce.com/s-c9k5gue5tm/images/stencil/1280x1280/products/112/449/Everything_Included_Tactical_Survival_Shovel__01617.1591846837.jpg?c=1
https://cdn11.bigcommerce.com/s-c9k5gue5tm/images/stencil/1280x1280/products/112/449/Everything_Included_Tactical_Survival_Shovel__01617.1591846837.jpg?c=1
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQqXqGydS71_krD84Feyg86PPk6H0Ip1HbzKw&usqp=CAU
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQqXqGydS71_krD84Feyg86PPk6H0Ip1HbzKw&usqp=CAU
https://cdn.shoplightspeed.com/shops/634685/files/20066056/900x660x2/msr-pocketrocket-2-stove.jpg
https://www.tactical-corner.gr/image/cache/catalog/ipaithria%20epiviosi/aksesouar/magireio2-700x700.jpg
https://images.internetstores.de/products/1048442/02/0ad859/Bushcraft_Essentials_Bushbox%5b640x480%5d.jpg%20?forceSize=true&forceAspectRatio=true&useTrim=true
https://images.internetstores.de/products/1048442/02/0ad859/Bushcraft_Essentials_Bushbox%5b640x480%5d.jpg%20?forceSize=true&forceAspectRatio=true&useTrim=true
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https://media.istockphoto.com/vectors/spiral-3d-background-vector-
id928360176?k=6&m=928360176&s=170667a&w=0&h=5RlyyqFkw59uapi6jbUy4xBF2iT3FqoXjIuZBy7fhYA= 
(Φεβρουάριος 2021) 
Εικόνες 4.143,144. Παραστατικά γραφήματα-διαγράμματα των σημαντικών ολίγων και των ασήμαντων 
πολλών, μεταξύ προσπαθειών ή πόρων και αποτελεσμάτων. 
https://miro.medium.com/max/408/0*rv4VRjdSgbdqKifv (Φεβρουάριος 2021) 
https://images.ctfassets.net/fi0zmnwlsnja/ksoh2Mk14uiQYvvsJtqgV/739a7a0c8149f0b8966067ae1d90092d/p
areto-chart-og.png?w=636&h=272&q=50&fit=fill (Φεβρουάριος 2021) 
Εικόνες 4.145,146. Διασφάλιση της ποιότητας μέσα από την κυκλική βελτίωση PDCA   
https://e-journal.gr/wp/wp-content/uploads/2016/03/DemingCircle.jpg (Φεβρουάριος 2021) 
https://eclass.duth.gr/modules/document/file.php/TMB313/04%20-%20Quality%20Improvement.pdf 
(Φεβρουάριος 2021) 
4.5 Κατάλογοι αναγκών, Κατηγορίες ειδών, Λίστες αντικειμένων, Πίνακες υλικών 
Εικόνα 4.147. Κατάλογος μα τα συνιστώμενα βασικά είδη για το σακίδιο έκτακτης ανάγκης από την υπηρεσία 
Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής.  
https://www.patt.gov.gr/site/images/CivilProtection/%CE%9A%CE%91%CE%9D%CE%95_%CE%A4%CE%9F_%C
E%94%CE%99%CE%9A%CE%9F_%CE%A3%CE%9F%CE%A5_%CE%A3%CE%A7%CE%95%CE%94%CE%99%CE%9F
/%CE%A6%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%A4%CE%B5%CF
%87%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CF%84%
CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AD%CF%82_%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%B5%CF%84
%CE%BF%CE%B9%CE%BC%CE%AC%CF%83%CE%BF%CF%85_%CE%A4%CF%81%CE%AF%CF%86%CF%85%CE%B
B%CE%BF_%CF%83%CE%B5%CE%BB2_2.JPG Τροποποιημένο – Προσαρμοσμένο (Φεβρουάριος 2021) 
Εικόνα 4.148. Προτεινόμενη λίστα με υλικά φαρμακείου αυτοκινήτου από το Τμήμα Εκπαίδευσης, της 
Διεύθυνσης Σώματος Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.  
https://www.samarites.gr/?section=1135&language=el_GR 
file:///C:/Users/dim/AppData/Local/Temp/%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%95%CE%A7%CE%9F%CE%9
C%CE%95%CE%9D%CE%91%20%CE%A6%CE%91%CE%A1%CE%9C%CE%91%CE%9A%CE%95%CE%99%CE%9F%
CE%A5%20%CE%91%CE%A5%CE%A4%CE%9F%CE%9A%CE%99%CE%9D%CE%97%CE%A4%CE%9F%CE%A5.2010
.pdf Τροποποιημένο – Προσαρμοσμένο (Φεβρουάριος 2021) 
Εικόνα 4.149. Λίστα τροφίμων για ένα σακίδιο (εφαρμογή Microsoft Excel). Η χρωματική διαβάθμιση βοηθά 
οπτικά στην ταξινόμηση των ειδών, εύκολα ελέγχεται η ημερομηνία λήξης του κάθε προϊόντος, καθώς και το 
συνολικό βάρος και κόστος. 
Προσωπικό αρχείο (Φεβρουάριος 2021) 
Εικόνες 4.150-152. Κυτία Βασικών Προμηθειών με τροφές. Ένα καταστροφικό συμβάν μεγάλης εμβέλειας 
επιφέρει αστάθεια και δυσλειτουργία και στην εφοδιαστική αλυσίδα. Οι περισσότεροι όμιλοι super market 
εφαρμόζουν τη μέθοδο «Just in Time», δηλαδή τα υποκαταστήματα και οι τοπικές αποθήκες δεν φυλάσσουν 
μεγάλες ποσότητες αγαθών, εξοικονομώντας χώρο και περιορίζοντας την πιθανότητα βλαβών ή φθορών. Σε 
αντιστάθμισμα βασίζονται στην έγκαιρη και συχνή παραλαβή μικρών ποσοτήτων προϊόντων. Αυτό σε 
περιόδους κρίσεων ή πριν από καταστροφές αντανακλά στρεβλωτικά στην κανονικότητα. Το καταναλωτικό 
παραλήρημα για αγορές στα super market σε περίοδο κρίσεων είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Στην Ελλάδα 
έντονα ήταν ανάλογα φαινόμενα στις Ελληνοτουρκικές κρίσεις (1985 και 1987), μετά το πυρηνικό ατύχημα 
στο Chernobyl το 1986, κατά την επιβολή των capital controls το 2015 και κατά την πανδημία το 2020. 
https://4.bp.blogspot.com/-qdaM7C80FlM/V1lm98lS-
BI/AAAAAAAAEDU/L4GRjQ8S3_EaiyUp0bdW7vPSnY0gTJxxQCLcB/s640/canned-food_jqmx.jpg Τροποποιημένο 
– Προσαρμοσμένο (Φεβρουάριος 2021) 
https://www.must-dive.gr/%CE%93%CE%B5%CF%8D%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-
%CE%95%CE%BA%CF%84%CE%AC%CE%BA%CF%84%CE%BF%CF%85-
%CE%91%CE%BD%CE%AC%CE%B3%CE%BA%CE%B7%CF%82-
%CE%95%CE%B2%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82-Week-Pack-Alpha-Tactical-
FoodPack-
gr?skr_prm=WyI0N2ZlMzQ4ZC05ZjY0LTRlZDAtYWY4Mi00YTA4NmExNDY2ZDAiLDE2MTQyNjQzNTQ0MzQseyJhc
HBfdHlwZSI6IndlYiIsImNwIjoiZiIsInRhZ3MiOiIifV0 Τροποποιημένο – Προσαρμοσμένο (Φεβρουάριος 2021) 
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/NYH9Q3eUFmUII92spvNc0QNDsGvjKIf1_7VS8-
0PgzChFv6EEhx2ACB9wR-6jtyg6syBD8DS3oKS2Uy7BrBRqr28bcQnz4Dk9DXiNEvL3T4a Τροποποιημένο – 
Προσαρμοσμένο (Φεβρουάριος 2021) 
Εικόνα 4.153. Παραστατική απεικόνιση του περιεχομένου από ένα «Κουτί εκκένωσης» όπως αυτό προτείνεται 
από την τοπική κυβέρνηση του Queensland της Αυστραλίας.  
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https://www.patt.gov.gr/site/images/CivilProtection/%CE%9A%CE%91%CE%9D%CE%95_%CE%A4%CE%9F_%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%9F_%CE%A3%CE%9F%CE%A5_%CE%A3%CE%A7%CE%95%CE%94%CE%99%CE%9F/%CE%A6%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AD%CF%82_%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%B5%CF%84%CE%BF%CE%B9%CE%BC%CE%AC%CF%83%CE%BF%CF%85_%CE%A4%CF%81%CE%AF%CF%86%CF%85%CE%BB%CE%BF_%CF%83%CE%B5%CE%BB2_2.JPG
https://www.patt.gov.gr/site/images/CivilProtection/%CE%9A%CE%91%CE%9D%CE%95_%CE%A4%CE%9F_%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%9F_%CE%A3%CE%9F%CE%A5_%CE%A3%CE%A7%CE%95%CE%94%CE%99%CE%9F/%CE%A6%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AD%CF%82_%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%B5%CF%84%CE%BF%CE%B9%CE%BC%CE%AC%CF%83%CE%BF%CF%85_%CE%A4%CF%81%CE%AF%CF%86%CF%85%CE%BB%CE%BF_%CF%83%CE%B5%CE%BB2_2.JPG
https://www.patt.gov.gr/site/images/CivilProtection/%CE%9A%CE%91%CE%9D%CE%95_%CE%A4%CE%9F_%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%9F_%CE%A3%CE%9F%CE%A5_%CE%A3%CE%A7%CE%95%CE%94%CE%99%CE%9F/%CE%A6%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AD%CF%82_%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%B5%CF%84%CE%BF%CE%B9%CE%BC%CE%AC%CF%83%CE%BF%CF%85_%CE%A4%CF%81%CE%AF%CF%86%CF%85%CE%BB%CE%BF_%CF%83%CE%B5%CE%BB2_2.JPG
https://www.samarites.gr/?section=1135&language=el_GR
https://4.bp.blogspot.com/-qdaM7C80FlM/V1lm98lS-BI/AAAAAAAAEDU/L4GRjQ8S3_EaiyUp0bdW7vPSnY0gTJxxQCLcB/s640/canned-food_jqmx.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-qdaM7C80FlM/V1lm98lS-BI/AAAAAAAAEDU/L4GRjQ8S3_EaiyUp0bdW7vPSnY0gTJxxQCLcB/s640/canned-food_jqmx.jpg
https://www.must-dive.gr/%CE%93%CE%B5%CF%8D%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%95%CE%BA%CF%84%CE%AC%CE%BA%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%91%CE%BD%CE%AC%CE%B3%CE%BA%CE%B7%CF%82-%CE%95%CE%B2%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82-Week-Pack-Alpha-Tactical-FoodPack-gr?skr_prm=WyI0N2ZlMzQ4ZC05ZjY0LTRlZDAtYWY4Mi00YTA4NmExNDY2ZDAiLDE2MTQyNjQzNTQ0MzQseyJhcHBfdHlwZSI6IndlYiIsImNwIjoiZiIsInRhZ3MiOiIifV0
https://www.must-dive.gr/%CE%93%CE%B5%CF%8D%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%95%CE%BA%CF%84%CE%AC%CE%BA%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%91%CE%BD%CE%AC%CE%B3%CE%BA%CE%B7%CF%82-%CE%95%CE%B2%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82-Week-Pack-Alpha-Tactical-FoodPack-gr?skr_prm=WyI0N2ZlMzQ4ZC05ZjY0LTRlZDAtYWY4Mi00YTA4NmExNDY2ZDAiLDE2MTQyNjQzNTQ0MzQseyJhcHBfdHlwZSI6IndlYiIsImNwIjoiZiIsInRhZ3MiOiIifV0
https://www.must-dive.gr/%CE%93%CE%B5%CF%8D%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%95%CE%BA%CF%84%CE%AC%CE%BA%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%91%CE%BD%CE%AC%CE%B3%CE%BA%CE%B7%CF%82-%CE%95%CE%B2%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82-Week-Pack-Alpha-Tactical-FoodPack-gr?skr_prm=WyI0N2ZlMzQ4ZC05ZjY0LTRlZDAtYWY4Mi00YTA4NmExNDY2ZDAiLDE2MTQyNjQzNTQ0MzQseyJhcHBfdHlwZSI6IndlYiIsImNwIjoiZiIsInRhZ3MiOiIifV0
https://www.must-dive.gr/%CE%93%CE%B5%CF%8D%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%95%CE%BA%CF%84%CE%AC%CE%BA%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%91%CE%BD%CE%AC%CE%B3%CE%BA%CE%B7%CF%82-%CE%95%CE%B2%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82-Week-Pack-Alpha-Tactical-FoodPack-gr?skr_prm=WyI0N2ZlMzQ4ZC05ZjY0LTRlZDAtYWY4Mi00YTA4NmExNDY2ZDAiLDE2MTQyNjQzNTQ0MzQseyJhcHBfdHlwZSI6IndlYiIsImNwIjoiZiIsInRhZ3MiOiIifV0
https://www.must-dive.gr/%CE%93%CE%B5%CF%8D%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%95%CE%BA%CF%84%CE%AC%CE%BA%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%91%CE%BD%CE%AC%CE%B3%CE%BA%CE%B7%CF%82-%CE%95%CE%B2%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82-Week-Pack-Alpha-Tactical-FoodPack-gr?skr_prm=WyI0N2ZlMzQ4ZC05ZjY0LTRlZDAtYWY4Mi00YTA4NmExNDY2ZDAiLDE2MTQyNjQzNTQ0MzQseyJhcHBfdHlwZSI6IndlYiIsImNwIjoiZiIsInRhZ3MiOiIifV0
https://www.must-dive.gr/%CE%93%CE%B5%CF%8D%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%95%CE%BA%CF%84%CE%AC%CE%BA%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%91%CE%BD%CE%AC%CE%B3%CE%BA%CE%B7%CF%82-%CE%95%CE%B2%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82-Week-Pack-Alpha-Tactical-FoodPack-gr?skr_prm=WyI0N2ZlMzQ4ZC05ZjY0LTRlZDAtYWY4Mi00YTA4NmExNDY2ZDAiLDE2MTQyNjQzNTQ0MzQseyJhcHBfdHlwZSI6IndlYiIsImNwIjoiZiIsInRhZ3MiOiIifV0
https://www.must-dive.gr/%CE%93%CE%B5%CF%8D%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%95%CE%BA%CF%84%CE%AC%CE%BA%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%91%CE%BD%CE%AC%CE%B3%CE%BA%CE%B7%CF%82-%CE%95%CE%B2%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82-Week-Pack-Alpha-Tactical-FoodPack-gr?skr_prm=WyI0N2ZlMzQ4ZC05ZjY0LTRlZDAtYWY4Mi00YTA4NmExNDY2ZDAiLDE2MTQyNjQzNTQ0MzQseyJhcHBfdHlwZSI6IndlYiIsImNwIjoiZiIsInRhZ3MiOiIifV0
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/NYH9Q3eUFmUII92spvNc0QNDsGvjKIf1_7VS8-0PgzChFv6EEhx2ACB9wR-6jtyg6syBD8DS3oKS2Uy7BrBRqr28bcQnz4Dk9DXiNEvL3T4a
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/NYH9Q3eUFmUII92spvNc0QNDsGvjKIf1_7VS8-0PgzChFv6EEhx2ACB9wR-6jtyg6syBD8DS3oKS2Uy7BrBRqr28bcQnz4Dk9DXiNEvL3T4a
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Λίστα με το περιεχόμενο από ένα «Κουτί Έκτακτης Ανάγκης» όπως αυτό προτείνεται από την τοπική 
κυβέρνηση του Queensland της Αυστραλίας.  
https://www.publications.qld.gov.au/dataset/preparing-your-household-for-disasters-
greek/resource/6b5fda3f-eec8-4123-9768-bd9759c0e3d2 Last updated:10 November 2018  
https://www.publications.qld.gov.au/dataset/preparing-your-household-for-disasters-
greek/resource/cd7a522d-1087-49b7-8c17-3bc4d537bf95 Τροποποιημένο – Προσαρμοσμένο (Φεβρουάριος 
2021) 
https://www.publications.qld.gov.au/dataset/preparing-your-household-for-disasters-
greek/resource/6b5fda3f-eec8-4123-9768-bd9759c0e3d2 Τροποποιημένο – Προσαρμοσμένο (Φεβρουάριος 
2021) 
Εικόνες 4.154. Λίστα προμηθειών που μπορούν να συμπεριληφθούν σε ένα βασικό kit. Με τις προμήθειες 
αυτές μπορεί να εφοδιαστεί κάποιος για να είναι έτοιμος σε μια έκτακτη ανάγκη. Υπάρχουν  και προτεινόμενα 
πρόσθετα στοιχεία που πρέπει να εξετάσει κάποιος για να προσθέσει σε αυτό το kit. Παρόμοιες λίστες 
βρίσκονται στις ιστοσελίδες της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Διαχείρισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης των 
ΗΠΑ (https://www.fema.gov/) και του Εθνικού Προγράμματος «Ready» (https://www.ready.gov/)  που έχει 
σχεδιαστεί για να εκπαιδεύσει και να ενδυναμώσει τον πληθυσμό, για να προετοιμαστεί, να ανταποκριθεί και 
να μετριάσει τις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένων των φυσικών και ανθρωπογενών 
καταστροφών. Ο γενικός στόχος της εκστρατείας είναι να προωθήσει την ετοιμότητα μέσω της συμμετοχής 
του κοινού. 
https://www.ready.gov/sites/default/files/2021-02/ready_checklist.pdf. Τροποποιημένο – Προσαρμοσμένο 
(Φεβρουάριος 2021) 
Εικόνες 4.155,156. Tο πρόγραμμα «TAKE WINTER BY STORM» που χρηματοδοτείται από την πόλη του Seattle 
και την κομητεία King προτρέπει τους πολίτες να φτιάξουν kit έκτακτης  ανάγκης που θα περιέχει υλικά για 
τουλάχιστον 3 ημερών (προτιμάται 7-10 ημέρες) για την οικογένεια και τα κατοικίδια. Προτείνει μάλιστα 
συγκεκριμένη λίστα με αγορές για 2 kit, ένα σε περίπτωση εγκλωβισμού και ένα φορητό σε περίπτωση 
εκκένωσης. 
EMERGENCY CHECKLISΤ Τροποποιημένο – Προσαρμοσμένο (Φεβρουάριος 2021) 
https://takewinterbystorm.org/wp-content/uploads/2014/10/TWBS_English_EmergencyChecklist_2014.pdf  
EMERGENCY PREPAREDNESS Τροποποιημένο – Προσαρμοσμένο (Φεβρουάριος 2021) 
https://takewinterbystorm.org/wp-
content/uploads/2018/10/TWBS_English_PreparednessShoppingList_2018.pdf  
Εικόνες 4.157,158. Ένα πλήρες ημερήσιο πακέτο με φαγητό έκτακτης ανάγκης προδιαγραφών ΝΑΤΟ, 
προοριζόμενο για τον US ARMY. Περιέχει ξηρούς καρπούς με σοκολατάκια M&M’s, μαρμελάδα μήλου, 
φυστικοβούτυρο, σάλτσα, γαλέτα/ψωμί, χυμός πορτοκάλι σε σκόνη και σακούλα ροφήματος, τσάι, σακούλα 
θέρμανσης φαγητού, κυρίως γεύμα, κουτάλι, τσίχλες, αλάτι, χαρτοπετσέτα, υγρό μαντιλάκι καθαρισμού, 
σπίρτα, καφέ ζάχαρη, κρέμα. 
Εικόνες 4.159-162. Σε περιπτώσεις που δεν είναι δυνατόν να βράσει κάποιος νερό για την παρασκευή ενός 
ροφήματος ή να ανάψει φωτιά για την προετοιμασία ενός γεύματος, είναι δυνατή η χρήση της σακούλας 
θέρμανσης φαγητού (Heater Bag), προσθέτοντας μικρή ποσότητα νερού (περίπου 150 ml). Η 
επαναχρησιμοποιούμενη σακούλα θέρμανσης λειτουργεί έως και 25 λεπτά με τη θερμοκρασία της να φτάνει 
μέχρι τους 100οC.  Σε κάθε συσκευασία περιλαμβάνεται και ένα αναλώσιμο θερμαντικό επίθεμα. 
https://www.allgooutdoors.com/pub/media/catalog/product/cache/c687aa7517cf01e65c009f6943c2b1e9/3/_
/3_1.jpg Τροποποιημένο – Προσαρμοσμένο (Φεβρουάριος 2021) 
https://i.ytimg.com/vi/zYHMfmYtlN0/maxresdefault.jpg Τροποποιημένο – Προσαρμοσμένο (Φεβρουάριος 
2021) 
https://www.specshop.pl/eng_pl_Hot-Pack-HP1-Flameless-Chemical-Heater-13381_2.jpg Τροποποιημένο – 
Προσαρμοσμένο (Φεβρουάριος 2021) 
https://www.militarysystems-
tech.com/sites/militarysystems/files/styles/carousel_full/public/news//Flameless%20Ration%20Heaters-FRH-
l.jpg?itok=8p4KGQzF Τροποποιημένο – Προσαρμοσμένο (Φεβρουάριος 2021) 
Εικόνα 4.163. Λίστα τροφίμων για αποθήκευση  (εφαρμογή Microsoft Excel) και εδώ τα διαφορετικά  χρώματα  
υποβοηθούν την ταξινόμηση. Εκτός από τα συνολικά κιλά, την ημ/νία λήξεως, το κόστος και τον αριθμό των 
συσκευασιών, καταγράφονται επιπλέον και οι μερίδες ανά συσκευασία και συνολικά. Με αυτό τον τρόπο 
είναι εύκολος ο συνδυαστικός υπολογισμός ατόμων  και  γευμάτων.  
Προσωπικό αρχείο (Φεβρουάριος 2021) 
Εικόνα 4.164. Έτοιμη προς εκτύπωση κάρτα με λίστα χρήσιμων τηλεφώνων και κενά προς συμπλήρωση 
προσωπικά τηλέφωνα, ονόματα, διευθύνσεις για το Σακίδιο Εκτάκτων Αναγκών κάθε μέλους του νοικοκυριού. 

https://www.publications.qld.gov.au/dataset/preparing-your-household-for-disasters-greek/resource/6b5fda3f-eec8-4123-9768-bd9759c0e3d2
https://www.publications.qld.gov.au/dataset/preparing-your-household-for-disasters-greek/resource/6b5fda3f-eec8-4123-9768-bd9759c0e3d2
https://www.publications.qld.gov.au/dataset/preparing-your-household-for-disasters-greek/resource/cd7a522d-1087-49b7-8c17-3bc4d537bf95
https://www.publications.qld.gov.au/dataset/preparing-your-household-for-disasters-greek/resource/cd7a522d-1087-49b7-8c17-3bc4d537bf95
https://www.publications.qld.gov.au/dataset/preparing-your-household-for-disasters-greek/resource/6b5fda3f-eec8-4123-9768-bd9759c0e3d2
https://www.publications.qld.gov.au/dataset/preparing-your-household-for-disasters-greek/resource/6b5fda3f-eec8-4123-9768-bd9759c0e3d2
https://www.fema.gov/
https://www.ready.gov/
https://www.ready.gov/sites/default/files/2021-02/ready_checklist.pdf
https://takewinterbystorm.org/wp-content/uploads/2014/10/TWBS_English_EmergencyChecklist_2014.pdf
https://takewinterbystorm.org/wp-content/uploads/2018/10/TWBS_English_PreparednessShoppingList_2018.pdf
https://takewinterbystorm.org/wp-content/uploads/2018/10/TWBS_English_PreparednessShoppingList_2018.pdf
https://www.allgooutdoors.com/pub/media/catalog/product/cache/c687aa7517cf01e65c009f6943c2b1e9/3/_/3_1.jpg
https://www.allgooutdoors.com/pub/media/catalog/product/cache/c687aa7517cf01e65c009f6943c2b1e9/3/_/3_1.jpg
https://i.ytimg.com/vi/zYHMfmYtlN0/maxresdefault.jpg
https://www.specshop.pl/eng_pl_Hot-Pack-HP1-Flameless-Chemical-Heater-13381_2.jpg
https://www.militarysystems-tech.com/sites/militarysystems/files/styles/carousel_full/public/news/Flameless%20Ration%20Heaters-FRH-l.jpg?itok=8p4KGQzF
https://www.militarysystems-tech.com/sites/militarysystems/files/styles/carousel_full/public/news/Flameless%20Ration%20Heaters-FRH-l.jpg?itok=8p4KGQzF
https://www.militarysystems-tech.com/sites/militarysystems/files/styles/carousel_full/public/news/Flameless%20Ration%20Heaters-FRH-l.jpg?itok=8p4KGQzF
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Είναι χαρακτηριστικό ότι υποδεικνύεται το περίγραμμα που θα κοπεί η κάρτα, ενώ προβλέπει επιπλέον: 
α)Τοπική Επαφή/Σύνδεσμος (άτομο εμπιστοσύνης που μπορούν τα μέλη να επικοινωνήσουν μαζί του, όταν 
δεν είναι δυνατή η μεταξύ τους επικοινωνία), β)Εκτός περιοχής Επαφή/Σύνδεσμος, γ) Σημείο συνάντησης 
μακριά από την γειτονιά.  
EMERGENCY PREPAREDNESS Τροποποιημένο – Προσαρμοσμένο (Φεβρουάριος 2021) 
https://takewinterbystorm.org/wp-content/uploads/2018/10/TWBS_English_EmergencyCard_2018.pdf 
Εικόνα 4.165. Δωρεάν χρήσιμη εφαρμογή για όσους διαθέτουν συσκευές με android λειτουργικό. Μπορεί να 
κλιθεί απευθείας από την εφαρμογή ένας αριθμός έκτακτης ανάγκης. Όπως αναφέρει και ο δημιουργός της 
εφαρμογής, σε καταστάσεις πανικού που μπορεί να επιφέρει ένα έκτακτο γεγονός, ξεχνάμε ακόμα και τους 
πιο απλούς αριθμούς. Οι αριθμοί που περιλαμβάνει η εφαρμογή είναι: Ενιαίος Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης 
Ανάγκης, Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, Αστυνομία, Άμεση Επέμβαση Λιμενικού, Ε.Κ.Α.Β., 
Πυροσβεστικό Σώμα, Πυροσβεστική Υπηρεσία Δασών, Κέντρο Δηλητηριάσεων, Εφημερεύοντα φαρμακεία, 
Ιατρικές Συμβουλές, Τουριστική αστυνομία, Άμεση Επέμβαση Στρατονομίας, Δ.Ε.Η., Ε.Υ.Δ.Α.Π., Το χαμόγελο 
του παιδιού, Παιδικά χωριά S.O.S, Γραμμή Ζωής S.O.S, Υγειονομικό Κέντρο, Γιατροί του κόσμου, Γιατροί χωρίς 
σύνορα, Συνήγορος του Πολίτη, Γενική Γραμματεία Καταναλωτή. 
https://www.dwrean.net/2013/07/12-android.html  
Εικόνες 4.166,167. Λίστες επαφών εκτάκτων αναγκών 
https://templates.office.com/el-gr/%CE%BB%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B1-
%CE%B5%CF%80%CE%B1%CF%86%CF%8E%CE%BD-
%CE%AD%CE%BA%CF%84%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%82-
%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%B3%CE%BA%CE%B7%CF%82-tm10002128 Τροποποιημένο – Προσαρμοσμένο 
(Φεβρουάριος 2021) προσωπικό αρχείο (Νοέμβριος 2017) 
Εικόνες 4.168,169. Λίστες με προμήθειες και σημαντικά έγγραφα όπως προτείνονται από την Πολιτική 
Προιστασία της Περιφέρειας Αττικής. Παρόμοια πρόταση από αντίστοιχη κυβερνητική υπηρεσία της 
Αυστραλίας 
https://www.patt.gov.gr/site/attachments/article/28525/%CE%9A%CE%AC%CE%BD%CE%B5%20%CF%84%CE
%BF%20%CE%94%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%A3%CE%BF%CF%85%20%CE%A3%CF%87%CE%AD%CE%B
4%CE%B9%CE%BF_%CE%93%CE%93%CE%A0%CE%A0.pdf Τροποποιημένο – Προσαρμοσμένο (Φεβρουάριος 
2021) 
https://www.getready.qld.gov.au/sites/default/files/2019-
10/50042%20QRA%20%203%20steps%20to%20get%20ready%20fact%20sheet%203_V5.pdf Τροποποιημένο – 
Προσαρμοσμένο (Φεβρουάριος 2021) 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
5.1 Ο ανθρώπινος παράγοντας  

5.1.1 Ψυχοσυναισθηματικές παράμετροι 
5.1.2 Ευάλωτες και Ειδικές κοινωνικές ομάδες πληθυσμού 

Εικόνες 5.1-3. Βαμβακερό μαντίλι ενδεικτικών διαστάσεων 56Χ56 cm (bandana), με ανεξίτηλα τυπωμένα 
παιχνίδια όπως σκάκι, ντάμα, SOS, XO, «Τελίτσες» κ.λπ. Οι οδηγίες χρήσεις 4 παιχνιδιών αναγράφονται και 
αυτές πάνω στην bandana και είναι εύκολα κατανοητές, για τα υπόλοιπα παιχνίδια οι όροι είναι 
γνωστοί.(Φώτο: amazon.com) 
https://www.amazon.com/Colter-Co-Cabin-Fever-
Bandana/dp/B06X9J6YVD/ref=pd_sbs_468_11?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B06X9J6YVD&pd_rd_r=KD6C7AN7Y
2Q2AYS0KA19&pd_rd_w=p1nzN&pd_rd_wg=4GvO5&psc=1&refRID=KD6C7AN7Y2Q2AYS0KA19 (Οκτώβριος 
2017) 
Εικόνες 5.4,5. Απλωμένη και δεμένη πάνω σε ημερήσιο σακίδιο (B.O.B.), με πλαστικά χρωματιστά καπάκια 
αναψυκτικών για πιόνια. Προσωπικό αρχείο. 
Εικόνα 5.6. Απόσπασμα από  τηλεοπτική διαφημιστική καμπάνια της Γ.Γ.Π.Π. που επικεντρώνεται εκτός των 
άλλων και σε ειδικές ομάδες όπως είναι οι ηλικιωμένοι και άτομα με κινητικά προβλήματα. Η ανεπαρκής 
προετοιμασία από ειδικές πληθυσμιακές ομάδες αυξάνει την τρωτότητα της κοινωνίας. 
Εικόνες5.7-11. Αποσπάσματα από ψηφιακό φυλλάδιο της Γ.Γ.Π.Π. που εστιάζει στους ευάλωτους συμπολίτες 
μας. Ευαισθητοποιημένοι ελληνικοί και ξένοι ιδιωτικοί και κρατικοί φορείς υγείας συχνά αναφέρονται 
παραστατικά στο Σακίδιο Έκτακτης Ανάγκης και σε πρακτικούς τρόπους προστασίας ειδικών πληθυσμιακών 
ομάδων.  
https://www.civilprotection.gr/sites/default/gscp_uploads/gscp_20180424.pdf (Μάρτιος 2021) 

https://takewinterbystorm.org/wp-content/uploads/2018/10/TWBS_English_EmergencyCard_2018.pdf
https://www.dwrean.net/2013/07/12-android.html
https://templates.office.com/el-gr/%CE%BB%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B1-%CE%B5%CF%80%CE%B1%CF%86%CF%8E%CE%BD-%CE%AD%CE%BA%CF%84%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%B3%CE%BA%CE%B7%CF%82-tm10002128
https://templates.office.com/el-gr/%CE%BB%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B1-%CE%B5%CF%80%CE%B1%CF%86%CF%8E%CE%BD-%CE%AD%CE%BA%CF%84%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%B3%CE%BA%CE%B7%CF%82-tm10002128
https://templates.office.com/el-gr/%CE%BB%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B1-%CE%B5%CF%80%CE%B1%CF%86%CF%8E%CE%BD-%CE%AD%CE%BA%CF%84%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%B3%CE%BA%CE%B7%CF%82-tm10002128
https://templates.office.com/el-gr/%CE%BB%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B1-%CE%B5%CF%80%CE%B1%CF%86%CF%8E%CE%BD-%CE%AD%CE%BA%CF%84%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%B3%CE%BA%CE%B7%CF%82-tm10002128
https://www.patt.gov.gr/site/attachments/article/28525/%CE%9A%CE%AC%CE%BD%CE%B5%20%CF%84%CE%BF%20%CE%94%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%A3%CE%BF%CF%85%20%CE%A3%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF_%CE%93%CE%93%CE%A0%CE%A0.pdf
https://www.patt.gov.gr/site/attachments/article/28525/%CE%9A%CE%AC%CE%BD%CE%B5%20%CF%84%CE%BF%20%CE%94%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%A3%CE%BF%CF%85%20%CE%A3%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF_%CE%93%CE%93%CE%A0%CE%A0.pdf
https://www.patt.gov.gr/site/attachments/article/28525/%CE%9A%CE%AC%CE%BD%CE%B5%20%CF%84%CE%BF%20%CE%94%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%A3%CE%BF%CF%85%20%CE%A3%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF_%CE%93%CE%93%CE%A0%CE%A0.pdf
https://www.getready.qld.gov.au/sites/default/files/2019-10/50042%20QRA%20%203%20steps%20to%20get%20ready%20fact%20sheet%203_V5.pdf
https://www.getready.qld.gov.au/sites/default/files/2019-10/50042%20QRA%20%203%20steps%20to%20get%20ready%20fact%20sheet%203_V5.pdf
https://www.amazon.com/Colter-Co-Cabin-Fever-Bandana/dp/B06X9J6YVD/ref=pd_sbs_468_11?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B06X9J6YVD&pd_rd_r=KD6C7AN7Y2Q2AYS0KA19&pd_rd_w=p1nzN&pd_rd_wg=4GvO5&psc=1&refRID=KD6C7AN7Y2Q2AYS0KA19
https://www.amazon.com/Colter-Co-Cabin-Fever-Bandana/dp/B06X9J6YVD/ref=pd_sbs_468_11?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B06X9J6YVD&pd_rd_r=KD6C7AN7Y2Q2AYS0KA19&pd_rd_w=p1nzN&pd_rd_wg=4GvO5&psc=1&refRID=KD6C7AN7Y2Q2AYS0KA19
https://www.amazon.com/Colter-Co-Cabin-Fever-Bandana/dp/B06X9J6YVD/ref=pd_sbs_468_11?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B06X9J6YVD&pd_rd_r=KD6C7AN7Y2Q2AYS0KA19&pd_rd_w=p1nzN&pd_rd_wg=4GvO5&psc=1&refRID=KD6C7AN7Y2Q2AYS0KA19
https://www.civilprotection.gr/sites/default/gscp_uploads/gscp_20180424.pdf
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https://www.civilprotection.gr/el/%CE%BA%CE%AC%CE%BD%CE%B5-%CF%84%CE%BF-
%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CE%BF%CF%85-
%CF%83%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF-1 (Μάρτιος 2021) 
https://www.civilprotection.gr/sites/default/gscp_uploads/kane_sxedio.pdf (Μάρτιος 2021) 
https://www.civilprotection.gr/sites/default/gscp_uploads/resize/filadio-173x346.jpg (Μάρτιος 2021) 
https://www.civilprotection.gr/sites/default/gscp_uploads/resize/amea-300x165.jpg (Μάρτιος 2021) 
https://i.pinimg.com/236x/cd/76/09/cd760947aa23ba779d4a1a40b220e9bb.jpg (Μάρτιος 2021) 
https://www.mikikomurakami.com/wp-content/uploads/2019/10/earthquake-protect.png (Μάρτιος 2021) 
https://gr.pinterest.com/pin/575686764868455454/ (Kontaxi Health Center by Despina B.) (Μάρτιος 2021) 
https://www.youtube.com/watch?v=PJLH2XzgO_0 (Μάρτιος 2021) 
Εικόνες 5.12,13. Ψηφιακές αφίσες από την FEMA που προτρέπουν παιδιά και εφήβους, σε προετοιμασία για 
μια έκτακτη κατάσταση και συμμετοχή στην προμήθεια εφοδίων για 3 ημέρες. 
Εικόνα 5.14.Αντίστοιχη αφίσα που απευθύνεται σε γονείς μικρών παιδιών. 
https://image.slidesharecdn.com/femahstg082613508-140901115715-phpapp01/95/fema-hs-tg082613508-1-
638.jpg?cb=1409572740 (Μάρτιος 2021) 
https://blog.education.nationalgeographic.org/wp-content/uploads/2014/04/femachecklist.jpg?w=470  
(Μάρτιος 2021) 
https://www.blogs.va.gov/VAntage/wp-content/uploads/2020/08/Image-2_Kid-Checklist.png (Μάρτιος 2021) 
Εικόνες 5.15-19. Σήματα που υποδεικνύουν εξόδους που είναι προσβάσιμες για άτομα με κινητικά 
προβλήματα. 
Κάρμα Σ., Κακαλιάγκου Ο., Μπούκης Ι., Πέλλη Ε., Χάλαρης Μ., Σταθερόπουλος Μ. «Σχέδια Εκκένωσης 
Κρίσιμων Υποδομών σε περίπτωση Σεισμού ή Πυρκαγιάς για Άτομα με Αναπηρία» Ευρωπαϊκό Κέντρο Δασικών 
Πυρκαγιών, Δεκέμβριος 2016 
https://universaldesignmeetstheexitsign.files.wordpress.com/2015/12/universal-design-meets-the-exit-sign-
white-paper-performance-assessment-template-by-lee-wilson-version-1-1.pdf (Μάρτιος 2021) 
ISO standard for building escape and evacuation plans is a potential life saver (2009), Available at: 
http://www.iso.org/iso/home/news_index/news_archive/news.htm?refid=Ref1207 (Δεκέμβριος 2016) 
https://www.sis.se/api/document/preview/910980 (Μάρτιος 2021) 
https://access.uoa.gr/Unit%20Instructions%20Files/evacuation_(Text).txt (Μάρτιος 2021) 
https://www.iso.org/standard/80678.html (Μάρτιος 2021) 
Εικόνες 5.20-22. Οι κύριες οδοί που χρησιμοποιούσαν οι προσφυγικές ροές. 
https://i.pinimg.com/564x/d5/6a/f1/d56af1b581ac38a2ed406f33d7c44a05.jpg (Μάρτιος 2021) 
https://www.ft.com/__origami/service/image/v2/images/raw/http%3A%2F%2Fcom.ft.imagepublish.prod.s3.a
mazonaws.com%2Fce8df936-2c97-11e5-acfb-cbd2e1c81cca?fit=scale-down&source=next&width=600 
(Μάρτιος 2021) 
https://www.oshonews.com/wp-content/uploads/2015/09/Europe-migrant-map-s.png (Μάρτιος 2021) 
Εικόνες 5.23,24. 20χρονη μητέρα. Σακίδιο φυγής:: γυναικεία τσάντα που περιέχει τα απαραίτητα για το μωρό 
της δηλαδή καπελάκι, γυάλινα μπουκάλια με φάρμακα, βάζο με παιδική τροφή, μπουκάλι με αποστειρωμένο 
νερό, αναλγητικά χάπια, φυσιολογικό ορό, αντηλιακό και αλοιφή για εγκαύματα λίγα χαρτομάντηλα, πάνες, 
καλτσάκια, κίτρινη κορδέλα, οδοντόκρεμα, πορτοφόλι με χρήματα, ταυτότητα προσωπικά έγγραφα, 
(συμπεριλαμβανομένου του ιστορικού εμβολιασμού του μωρού), και φορτιστής κινητού τηλεφώνου. 
https://miro.medium.com/max/5184/1*hskaUB3xmBV6n6iBPyZ62g.jpeg (Μάρτιος 2021) 
https://miro.medium.com/max/5184/1*GOHYAf7Ax0wot1CGt0gdPQ.jpeg (Μάρτιος 2021) 
Εικόνες  5.25,26. 6χρονο παιδί. Σακίδιο φυγής: σχολική τσάντα που περιέχει μια αλλαξιά ρούχα (παντελόνι, 
πουκάμισο), τα αγαπημένα του σνακ (ζαχαρωτά και γλυκιά κρέμα), σαπούνι, οδοντόβουρτσα, οδοντόκρεμα, 
γάζες/επιδέσμους αυτοκόλλητες γάζες (Hansaplast), σωληνάρια με φαρμακευτικές αλοιφές, χάπια και 
σύριγγα. Δίνεται έμφαση στην προσωπική υγιεινή. Η χρήση των απλών φαρμακευτικών σκευασμάτων και των 
αναλώσιμων μπορεί να γίνει από άτομα χωρίς ιδιαίτερες δεξιότητες ή με τις βασικές γνώσεις Α΄ βοηθειών. Η 
σχολική τσάντα δίνει ένα οικείο τόνο και προσδίδει μια μνήμη κανονικότητας σε αυτές τις ηλικίες. 
https://miro.medium.com/max/4976/1*nRm0RNkqOMmQPBoogVe30w.jpeg (Μάρτιος 2021) 
https://miro.medium.com/max/5184/1*6JQ7QPuCZIuq_DUVfKxiKQ.jpeg (Μάρτιος 2021) 
Εικόνες 5.27,28. 17χρονος έφηβος. Σακίδιο φυγής: ημερήσιο σακίδιο (25-30 lt) σκούρου καφέ χρώματος 
στρατιωτικών προδιαγραφών που περιέχει παντελόνι, μοντέρνο πουκάμισο, παπούτσια γνωστής μάρκας και 
κάλτσες, σαμπουάν οδοντόβουρτσα και οδοντόκρεμα, τζελ μαλλιών και κρέμα λεύκανσης προσώπου (ο ίδιος 
επεσήμανε ότι τα χρησιμοποιεί για να μην μοιάζει με πρόσφυγα), χτένα, ξυριστική/κουρευτική μηχανή, 
ψαλίδι νυχιών, επιδέσμους, σύγχρονο τηλέφωνο και εφεδρικό κινητό τηλέφωνο, κάρτες SIM για Αφγανιστάν, 
Ιράν και Τουρκία, 100 δολάρια Η.Π.Α., 130 τουρκικές λίρες, χάπια και κουβέρτα. Φαίνεται ότι η εφηβική 

https://www.civilprotection.gr/el/%CE%BA%CE%AC%CE%BD%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF-1
https://www.civilprotection.gr/el/%CE%BA%CE%AC%CE%BD%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF-1
https://www.civilprotection.gr/el/%CE%BA%CE%AC%CE%BD%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF-1
https://www.civilprotection.gr/sites/default/gscp_uploads/kane_sxedio.pdf
https://www.civilprotection.gr/sites/default/gscp_uploads/resize/filadio-173x346.jpg
https://www.civilprotection.gr/sites/default/gscp_uploads/resize/amea-300x165.jpg
https://i.pinimg.com/236x/cd/76/09/cd760947aa23ba779d4a1a40b220e9bb.jpg
https://www.mikikomurakami.com/wp-content/uploads/2019/10/earthquake-protect.png
https://gr.pinterest.com/pin/575686764868455454/
https://gr.pinterest.com/dkontaxi/kontaxi-health-center/
https://gr.pinterest.com/dkontaxi/
https://www.youtube.com/watch?v=PJLH2XzgO_0
https://image.slidesharecdn.com/femahstg082613508-140901115715-phpapp01/95/fema-hs-tg082613508-1-638.jpg?cb=1409572740
https://image.slidesharecdn.com/femahstg082613508-140901115715-phpapp01/95/fema-hs-tg082613508-1-638.jpg?cb=1409572740
https://blog.education.nationalgeographic.org/wp-content/uploads/2014/04/femachecklist.jpg?w=470
https://www.blogs.va.gov/VAntage/wp-content/uploads/2020/08/Image-2_Kid-Checklist.png
https://universaldesignmeetstheexitsign.files.wordpress.com/2015/12/universal-design-meets-the-exit-sign-white-paper-performance-assessment-template-by-lee-wilson-version-1-1.pdf
https://universaldesignmeetstheexitsign.files.wordpress.com/2015/12/universal-design-meets-the-exit-sign-white-paper-performance-assessment-template-by-lee-wilson-version-1-1.pdf
http://www.iso.org/iso/home/news_index/news_archive/news.htm?refid=Ref1207
https://www.sis.se/api/document/preview/910980
https://access.uoa.gr/Unit%20Instructions%20Files/evacuation_(Text).txt
https://www.iso.org/standard/80678.html
https://i.pinimg.com/564x/d5/6a/f1/d56af1b581ac38a2ed406f33d7c44a05.jpg
https://www.ft.com/__origami/service/image/v2/images/raw/http%3A%2F%2Fcom.ft.imagepublish.prod.s3.amazonaws.com%2Fce8df936-2c97-11e5-acfb-cbd2e1c81cca?fit=scale-down&source=next&width=600
https://www.ft.com/__origami/service/image/v2/images/raw/http%3A%2F%2Fcom.ft.imagepublish.prod.s3.amazonaws.com%2Fce8df936-2c97-11e5-acfb-cbd2e1c81cca?fit=scale-down&source=next&width=600
https://www.oshonews.com/wp-content/uploads/2015/09/Europe-migrant-map-s.png
https://miro.medium.com/max/5184/1*hskaUB3xmBV6n6iBPyZ62g.jpeg
https://miro.medium.com/max/5184/1*GOHYAf7Ax0wot1CGt0gdPQ.jpeg
https://miro.medium.com/max/4976/1*nRm0RNkqOMmQPBoogVe30w.jpeg
https://miro.medium.com/max/5184/1*6JQ7QPuCZIuq_DUVfKxiKQ.jpeg
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ηλικία παίζει σημαίνοντα ρόλο στην επιλογή των υλικών του σακιδίου, ενώ παράλληλα ξεκαθαρίζεται από τον 
ίδιο ο απώτερος στόχος του. Η επιλογή του συγκεκριμένου τύπου σακιδίου πιθανόν να οφείλεται στην 
οικειότητά του με τέτοια σακίδια λόγω της μακροχρόνιας εμπόλεμης κατάστασης στην χώρα (Αφγανιστάν) 
καταγωγής του νεαρού. 
https://miro.medium.com/max/5026/1*eksrvcnCq8rtDEDrDOqM4Q.jpeg (Μάρτιος 2021) 
https://miro.medium.com/max/5184/1*HUlL16RNjUXG7NZHaTETUA.jpeg (Μάρτιος 2021) 
Εικόνες 5.29,30. 34χρονος επιστήμονας. Σακίδιο φυγής: τσαντάκι στήθους (τυπικό μικρό σακίδιο πόλης) που 
μοιάζει με ένα μεγάλο E.D.C. kit ή ένα μικρό G.H.B. και περιέχει χρήματα (τυλιγμένα για να προστατεύονται 
από το νερό), παλιό χαλασμένο τηλέφωνο (βράχηκε όταν χρειάστηκε να κολυμπήσει αφού βυθίστηκε η βάρκα 
που τον μετέφερε), και νέο έξυπνο τηλέφωνο, φορτιστές τηλεφώνου, ακουστικά, PowerBank και μονάδα flash 
16 GB με οικογενειακές φωτογραφίες. 
https://miro.medium.com/max/3244/1*zK7sngDljXZe94x1ZVfL7g.jpeg (Μάρτιος 2021) 
https://miro.medium.com/max/5184/1*d8k3pfHQF72_dY3os_6W1A.jpeg (Μάρτιος 2021) 
Εικόνες 5.30,31.20χρονος καλλιτέχνης. Σακίδιο φυγής: Τσαντάκι μέσης/μηρού (τυπικό μικρό σακίδιο πόλης) 
που περιέχει προσωπικά έγγραφα και ταυτότητα, ροζάριο (δεν αφήνει να ακουμπήσει ο σταυρός το χώμα), 
σπασμένο ρολόι, μικρή μεταλλική Συριακή σημαία και παλαιστινιακό σύμβολο, ασημένιο και ξύλινο βραχιόλι, 
πένες κιθάρας, κινητό τηλέφωνο και κάρτα SIM της Συρίας, πουκάμισο. Μετά από προτροπή των 
δουλεμπόρων εγκατέλειψε τον βασικό του σάκο που περιείχε κυρίως ρούχα και κράτησε τα αντικείμενα 
συναισθηματικής αξίας.  
https://miro.medium.com/max/4920/1*zXLJJl8CSrYEDMp3r4cRTQ.jpeg (Μάρτιος 2021) 
https://miro.medium.com/max/5184/1*2OklSO9ZAh2nKbXrCA_klg.jpeg (Μάρτιος 2021) 
Εικόνες 5.32,33. Οικογένεια αποτελούμενη από 31 άτομα (7 γυναίκες, 4 άνδρες, 20 παιδιά). Σακίδιο φυγής: 
μια πλαστική σακούλα, που περιέχει ένα πουκάμισο, ένα τζιν παντελόνι, ένα ζευγάρι παιδικά παπούτσια, μια 
πάνα, μωρομάντηλα, δύο μικρά κουτιά γάλακτος και μερικά μπισκότα, προϊόντα περιποίησης και γυναικείας 
υγιεινής, προσωπικά έγγραφα, χρήματα και μια χτένα. Αρχικά κάθε μέλος είχε δύο σακίδια. Η βάρκα που τους 
μετέφερε βυθίστηκε και έχασαν όλα τα υπάρχοντά τους.  
https://miro.medium.com/max/5184/1*3OPhEqNrd4gvKiOaM8sIMg.jpeg (Μάρτιος 2021) 
https://miro.medium.com/max/5184/1*ie0RGGZxij-8e4X4QiaodQ.jpeg (Μάρτιος 2021) 
Εικόνα 5.34. 25χρονος. Σακίδιο φυγής: Ø. Όπως αναφέρει «…μας είπαν ότι μπορούσαμε να φέρουμε μόνο δύο 
πράγματα, ένα επιπλέον πουκάμισο και ένα παντελόνι.» (φαίνονται κρεμασμένα πίσω του). 
https://miro.medium.com/max/5184/1*1fgNMMvdAEAtlNihltY1rw.jpeg (Μάρτιος 2021) 
Εικόνες 5.35,36. Παιδικό σακίδιο και παιδικό αδιάβροχο poncho, από την δράση «Ένα σακίδιο για τον 
δρόμο...». 
https://www.iefimerida.gr/sites/default/files/archive-files/rucksack-robbie-800x800.jpg (Μάρτιος 2021) 
https://www.iefimerida.gr/sites/default/files/archive-files/2402000159.jpg (Μάρτιος 2021) 
5.2 Μελέτη Περίπτωσης και Διδάγματα για το Β.Ο.Β.72 μέσα από την ολιστική 
προσέγγιση κινδύνων και καταστροφών στην Αϊτή 
Εικόνες 5.37,38. Το κατεστραμμένο προεδρικό μέγαρο και άποψη της πρωτεύουσα της Αϊτής μετά τον σεισμό 
του 2010. 
https://s.rfi.fr/media/display/817ec720-0d47-11ea-b253-005056bfe576/w:1280/p:16x9/2011-01-
12T201309Z_1529398437_GM1E71D0BTU01_RTRMADP_3_HAITI-QUAKE-ANNIVERSARY_0.webp  
https://www.telegraph.co.uk/multimedia/archive/01846/haiti_1846096c.jpg (Μάρτιος 2021) 
Εικόνα 5.39. Κάποιοι από τους συμμετέχοντες στη δράση "Yon kit bien vit!" που στην κρεολική γλώσσα 
σημαίνει «Γρήγορα πιάσε το σακίδιό σου», στην ιστορική αγορά «marché en fer» του Port-au-Prince. Η Ε.Ε. 
χρηματοδότησε μια καινοτόμο προσέγγιση η οποία στοχεύει στην ενίσχυση της ικανότητας ετοιμότητας και 
αντιμετώπισης καταστροφών των πιο ευάλωτων αστικών κοινοτήτων της Αϊτής. 
Εικόνα 5.40. «Solo Bag» πρόταση σακιδίου για την Αϊτή με ενσωματωμένο ηλιακό πάνελ. Μπορεί να παρέχει 
φως, για ανάγνωση, και ισχύ για φόρτιση κινητών τηλεφώνων. 
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/news/images/agercaen.j
pg (Μάρτιος 2021) 
https://swilliamsjd.files.wordpress.com/2017/06/solo-bag-3.jpg?w=676&h=450 (Μάρτιος 2021) 
5.3 Σακίδιο Εκτάκτων Αναγκών και Κυτίο Βασικών Προμηθειών στον κόσμο και στην 
Ελλάδα 
Εικόνες 5.41-44. Σακίδιο Εκτάκτων Αναγκών και ραδιόφωνο που τροφοδοτείται χειροκίνητα με μανιβέλα, 
όπως προτείνονται από το Β.Β.Κ. στον ιστότοπό της και σε ψηφιακά φυλλάδια. 
Πηγή: © Jakob Schaefer / Getty Images  
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https://www.bbk.bund.de/SharedDocs/Bilder/BBK/DE/GettyImages_abgelaufen/Ratgeber/2018/Notfallrucksac
k.jpg;jsessionid=D12FCE704B4E57CC9960253C9EB5FE75.2_cid330?__blob=normal&v=2 (Μάρτιος 2021) 
https://www.bbk.bund.de/SharedDocs/Downloads/BBK/DE/Publikationen/Broschueren_Flyer/Buergerinforma
tionen_A4/Checkliste_Ratgeber.pdf?__blob=publicationFile(Μάρτιος 2021) 
https://www.bbk.bund.de/SharedDocs/Downloads/BBK/DE/Publikationen/Broschueren_Flyer/Buergerinforma
tionen_A4/Ratgeber_Brosch.pdf?__blob=publicationFile (Μάρτιος 2021) 
Εικόνα 5.45. Η Σουηδική πρόταση για τα υλικά που μπορούν να συμπεριληφθούν σε ένα Κυτίο Βασικών 
Προμηθειών. 
https://www.dinsakerhet.se/siteassets/dinsakerhet.se/broschyren-om-krisen-eller-kriget-kommer/om-krisen-
eller-kriget-kommer---engelska-2.pdf (Μάρτιος 2021) 
Εικόνες 5.46-48. Τρεις Λίστες για αντικείμενα για τρία διαφορετικά σακίδια (οικία, εξωτερικούς χώρους, 
εργασία). https://www.nhk.or.jp/sonae/en/goods/pdf/home_brown.pdf (Μάρτιος 2021) 
https://www.nhk.or.jp/sonae/en/goods/pdf/goingout_orange.pdf (Μάρτιος 2021) 
https://www.nhk.or.jp/sonae/en/goods/pdf/office_blue.pdf (Μάρτιος 2021) 
Εικόνα 5.49. Εξωτερικά κάθε υφασμάτινης τσάντας έχει τυπωθεί μία λίστα που περιγράφει παραστατικά το 
περιεχόμενό της. Οι διαφορετικοί χρωματισμοί μπορούν να αντιστοιχούν σε διαφορετικές χρήσεις της 
τσάντας (οικία, εξωτερικούς χώρους, εργασία) ή σε διαφορετικά μέλη του ίδιου νοικοκυριού. 
https://www.nhk.or.jp/sonae/en/goods/pic/goods_img.jpg (Μάρτιος 2021) 
https://www.nhk.or.jp/sonae/en/goods/index.html (Μάρτιος 2021) 
Εικόνες 5.50-52. Ένας τουρίστας που δεν γνωρίζει την τοπική γλώσσα μπορεί να έχει στο δικό του kit έκτακτης 
ανάγκης ή στο σακίδιό τους, κάρτες με συγκεκριμένες χρήσιμες φράσεις. Σε περίπτωση καταστροφής, θα 
μπορεί να ανταλλάξει πληροφορίες με τους ντόπιους. Μετά από μία καταστροφή δεν γνωρίζουμε αν θα 
υπάρχει ηλεκτρισμός, επικοινωνίες, πότε θα εξαντληθεί η μπαταρία του κινητού κ.λπ. Οι συγκεκριμένες 
κάρτες είναι μερικές από την Ιαπωνική πρόταση. 
https://www.jnto.go.jp/safety-tips/eng/cmcard/pdf/commCard_A01.pdf (Μάρτιος 2021) 
https://www.jnto.go.jp/safety-tips/eng/cmcard/pdf/commCard_A02.pdf (Μάρτιος 2021) 
https://www.jnto.go.jp/safety-tips/eng/cmcard/pdf/commCard_A03.pdf (Μάρτιος 2021) 
Εικόνες 5.53-56. Άκαυστο Σακίδιο Εκτάκτων Αναγκών με το περιεχόμενό του. Τ-shirt και εσώρουχο σε 
συμπιεσμένο πακέτο διαστάσεων 110 × 70 × 26 mm, για μικρά σακίδια εκτάκτων αναγκών. Φακός που δεν 
χρειάζεται μπαταρία και λειτουργεί χειροκίνητα με συμπίεση/απελευθέρωση της λαβής. Δοχείο για 
αποθήκευση νερού 20 λίτρων. Με την χρήση του φωτός, το φωτοκαταλυτικό υλικό σκοτώσει τα μικρόβια στο 
νερό. 
https://web-japan.org/nipponia/nipponia33/images/feature/8_1.jpg (Μάρτιος 2021) 
https://web-japan.org/nipponia/nipponia33/images/feature/8_3.jpg (Μάρτιος 2021) 
https://web-japan.org/nipponia/nipponia33/images/feature/9_1.jpg (Μάρτιος 2021) 
https://web-japan.org/nipponia/nipponia33/images/feature/9_3.jpg (Μάρτιος 2021) 
Εικόνα 5.57. Το Ιαπωνικό Σακίδιο Εκτάκτου Ανάγκης και το περιεχόμενό του. 
What's inside a Japanese quake grab bag? https://www.pinterest.com/pin/218635756884856989/ (Μάρτιος 
2021) 
Εικόνες 5.58,59. Μία ποιοτική προσεγμένη πρόταση ατομικού Σακιδίου Εκτάκτων Αναγκών από τον Καναδικό 
Ερυθρό Σταυρό. Συλλογή με Σακίδια Εκτάκτων Αναγκών και άλλα βασικά αγαθά για σχολική τάξη (έως 30 
άτομα για 12 ώρες) από τον Καναδικό Ερυθρό Σταυρό. 
https://products.redcross.ca/product/1488/1-person-deluxe-disaster-preparedness-kit (Μάρτιος 2021) 
https://products.redcross.ca/product/1748/30-person-12-hour-deluxe-classroom-survival-kit (Μάρτιος 2021) 
Εικόνες 5.60-63. Στον Καναδά σε ενημερωτικούς οδηγούς, σε βίντεο και σε ψηφιακά φυλλάδια παρέχονται  
πληροφορίες προς τους πολίτες για το Σακίδιο Εκτάκτων Αναγκών. 
https://www.getprepared.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/pcktgdtmrgncs/pcktgdtmrgncs-eng.pdf (Μάρτιος 2021) 
https://www.getprepared.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/thrstpstmrgncy/thrstpstmrgncy-eng.pdf (Μάρτιος 2021) 
https://www.getprepared.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/yprprdnssgd/yprprdnssgd-eng.pdf (Μάρτιος 2021) 
Εικόνες 5.64,65. Σύσταση για προετοιμασίες, με συγκεκριμένα αποθέματα και οικογενειακό κυτίο έκτακτης 
ανάγκης. Το δεύτερο είναι στα ελληνικά για την ελληνική κοινότητα. Αντίστοιχα υπάρχουν και σε άλλες 
γλώσσες. 
https://www.getready.qld.gov.au/sites/default/files/2020-09/Emergency%20Household%20Kit.pdf (Μάρτιος 
2021) 
https://www.publications.qld.gov.au/dataset/8f998a9e-f313-47b3-87bf-b1f5bd39634d/resource/cd7a522d-
1087-49b7-8c17-3bc4d537bf95/download/3797cs-fs-3-gr-prep-emergency-kit-greek.pdf (Μάρτιος 2021) 
Εικόνες 5.66,67. Πληροφορίες για το Κουτί Έκτακτης Ανάγκης - Εκκένωσης για τους Έλληνες της Αυστραλίας. 
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https://www.publications.qld.gov.au/dataset/8f998a9e-f313-47b3-87bf-b1f5bd39634d/resource/cd7a522d-
1087-49b7-8c17-3bc4d537bf95/download/3797cs-fs-3-gr-prep-emergency-kit-greek.pdf (Μάρτιος 2021) 
https://www.publications.qld.gov.au/dataset/8f998a9e-f313-47b3-87bf-b1f5bd39634d/resource/6b5fda3f-
eec8-4123-9768-bd9759c0e3d2/download/3797cs-fs-2-gr-prepare-evacuation-greek.pdf (Μάρτιος 2021) 
Εικόνες 5.68,69. Αποσπάσματα από ψηφιακά φυλλάδια και αυστραλιανές προτάσεις για το Σακίδιο Εκτάκτων 
Αναγκών. 
https://www.redcross.org.au/getmedia/29cb13e7-80c7-4bc5-adc9-75a0e20d1aac/2020-07-13-Get-
Packing.pdf.aspx?ext=.pdf (Μάρτιος 2021) 
https://www.getready.qld.gov.au/sites/default/files/2020-10/3-steps-to-get-ready-emergency-plan-get-ready-
qld.pdf (Μάρτιος 2021) 
Εικόνες 5.70,71. Ενημερωτικά βίντεο της Πολιτικής Προστασίας Αττικής και της Γ.Γ.Π.Π. Εντάσσουν τις 
προμήθειες και το Σακίδιο Εκτάκτων Αναγκών στον οικογενειακό σχεδιασμό Έκτακτης Ανάγκης. 
https://www.youtube.com/watch?v=PJLH2XzgO_0 (Μάρτιος 2021) 
https://www.youtube.com/watch?v=-Y1jXLfY2nY (Μάρτιος 2021) 
Εικόνες 5.72,73. Συγκεκριμένες οδηγίες και υλικά για προμήθειες και πλήρωση ενός Β.Ο.Β.72 από την Π.Π. και 
το Ι.Δ.Α.Φ.Κ. 
https://www.civilprotection.gr/sites/default/gscp_uploads/kane_sxedio.pdf (Μάρτιος 2021) 
https://www.facebook.com/photo?fbid=10214667202513103&set=g.196201663850128 (Μάρτιος 2021) 
Εικόνες 5.74-77. Σακίδιο Έκτακτης Ανάγκης Α΄ (Σ.Ε.Α. Α΄) Άμεσης Διαφυγής 24 ωρών, Συλλογή Υλικών Εκτάκτου 
Ανάγκης Οχήματος (Σ.Υ.Ε.Α. Ο΄), Κασετίνα Εκτάκτου Ανάγκης (Κ.Ε.Α.) άμεσης φορητότητας, Σακίδιο 
Πυρασφάλειας Στελεχών Διοίκηση (ΣΑ.Π), όπως προτείνονται από το ΣΥ.Π.Π.Ο. 
https://cippo.seanserron.gr/images/image018.png (Μάρτιος 2021) 
https://cippo.seanserron.gr/images/image127.png (Μάρτιος 2021) 
https://cippo.seanserron.gr/images/image154.png (Μάρτιος 2021) 
https://cippo.seanserron.gr/images/image114.png (Μάρτιος 2021) 
Εικόνες 5.78-85. Ετικέτες για τα διαφορετικά είδη Σακιδίων Εκτάκτων Αναγκών και για την εσωτερική τους 
διαρρύθμιση. Τα διαφορετικά χρώματα αντιστοιχούν σε διαφορετικές χρήσεις/είδη, όπως προτείνονται από 
το ΣΥ.Π.Π.Ο. 
https://cippo.seanserron.gr/images/image019.png (Μάρτιος 2021) 
https://cippo.seanserron.gr/images/image105.png (Μάρτιος 2021) 
https://cippo.seanserron.gr/images/image020.png (Μάρτιος 2021) 
https://cippo.seanserron.gr/images/image080.png (Μάρτιος 2021) 
https://cippo.seanserron.gr/images/image116.png (Μάρτιος 2021) 
https://cippo.seanserron.gr/images/image079.png (Μάρτιος 2021) 
https://cippo.seanserron.gr/images/image155.png (Μάρτιος 2021) 
https://cippo.seanserron.gr/images/image112.png (Μάρτιος 2021) 
Εικόνες 5.86,87. Όπως αναφέρεται στη σχετική δράση, (Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας INTERREG V-A 
«Ελλάδα- Κύπρος 2014-2020») ένα έντυπο, σε μορφή κάρτας που εύκολα αποθηκεύεται, είναι διαθέσιμο για 
τους μαθητές και τις οικογένειές τους με στόχο την κινητοποίηση και κυρίως τη συνειδητοποίηση του τι 
πρέπει να κάνουμε ή και τι να προβλέψουμε,  ώστε να μην είμαστε εντελώς απροετοίμαστοι την ώρα του 
κινδύνου. 
Εικόνες 5.88,89. Ένα εργαλείο για συζήτηση στη σχολική τάξη αλλά και στο σπίτι. Ένα εύχρηστο στοιχείο για τη 
μαθητική τσάντα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ERMIS-F για να το εκτυπώσει κάποιος και να το 
χρησιμοποιήσει. 
https://ermis-f.eu/wp-content/uploads/2020/11/%CF%86%CF%85%CF%83%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CE%B1-
%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%B7-1-1.pdf (Μάρτιος 2021) 
https://ermis-f.eu/wp-content/uploads/2020/11/%CE%A6%CF%85%CF%83%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CE%B1-
%CE%B5%CF%83%CF%89%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-
%CF%83%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%82.png (Μάρτιος 2021) 
https://ermis-f.eu/wp-content/uploads/2020/11/%CE%A6%CF%85%CF%83%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CE%B1-
%CE%B5%CE%BE%CF%89%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-
%CF%83%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%82.png (Μάρτιος 2021) 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 
6.1 Έρευνα 

6.1.1 Μεθοδολογία, Ερωτηματολόγιο, Δειγματοληψία, Συλλογή Δεδομένων 

https://www.publications.qld.gov.au/dataset/8f998a9e-f313-47b3-87bf-b1f5bd39634d/resource/cd7a522d-1087-49b7-8c17-3bc4d537bf95/download/3797cs-fs-3-gr-prep-emergency-kit-greek.pdf
https://www.publications.qld.gov.au/dataset/8f998a9e-f313-47b3-87bf-b1f5bd39634d/resource/cd7a522d-1087-49b7-8c17-3bc4d537bf95/download/3797cs-fs-3-gr-prep-emergency-kit-greek.pdf
https://www.publications.qld.gov.au/dataset/8f998a9e-f313-47b3-87bf-b1f5bd39634d/resource/6b5fda3f-eec8-4123-9768-bd9759c0e3d2/download/3797cs-fs-2-gr-prepare-evacuation-greek.pdf
https://www.publications.qld.gov.au/dataset/8f998a9e-f313-47b3-87bf-b1f5bd39634d/resource/6b5fda3f-eec8-4123-9768-bd9759c0e3d2/download/3797cs-fs-2-gr-prepare-evacuation-greek.pdf
https://www.redcross.org.au/getmedia/29cb13e7-80c7-4bc5-adc9-75a0e20d1aac/2020-07-13-Get-Packing.pdf.aspx?ext=.pdf
https://www.redcross.org.au/getmedia/29cb13e7-80c7-4bc5-adc9-75a0e20d1aac/2020-07-13-Get-Packing.pdf.aspx?ext=.pdf
https://www.getready.qld.gov.au/sites/default/files/2020-10/3-steps-to-get-ready-emergency-plan-get-ready-qld.pdf
https://www.getready.qld.gov.au/sites/default/files/2020-10/3-steps-to-get-ready-emergency-plan-get-ready-qld.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=PJLH2XzgO_0
https://www.youtube.com/watch?v=-Y1jXLfY2nY
https://www.civilprotection.gr/sites/default/gscp_uploads/kane_sxedio.pdf
https://www.facebook.com/photo?fbid=10214667202513103&set=g.196201663850128
https://cippo.seanserron.gr/images/image018.png
https://cippo.seanserron.gr/images/image127.png
https://cippo.seanserron.gr/images/image154.png
https://cippo.seanserron.gr/images/image114.png
https://cippo.seanserron.gr/images/image019.png
https://cippo.seanserron.gr/images/image105.png
https://cippo.seanserron.gr/images/image020.png
https://cippo.seanserron.gr/images/image080.png
https://cippo.seanserron.gr/images/image116.png
https://cippo.seanserron.gr/images/image079.png
https://cippo.seanserron.gr/images/image155.png
https://cippo.seanserron.gr/images/image112.png
https://ermis-f.eu/wp-content/uploads/2020/11/%CF%86%CF%85%CF%83%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CE%B1-%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%B7-1-1.pdf
https://ermis-f.eu/wp-content/uploads/2020/11/%CF%86%CF%85%CF%83%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CE%B1-%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%B7-1-1.pdf
https://ermis-f.eu/wp-content/uploads/2020/11/%CE%A6%CF%85%CF%83%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CE%B1-%CE%B5%CF%83%CF%89%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CF%83%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%82.png
https://ermis-f.eu/wp-content/uploads/2020/11/%CE%A6%CF%85%CF%83%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CE%B1-%CE%B5%CF%83%CF%89%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CF%83%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%82.png
https://ermis-f.eu/wp-content/uploads/2020/11/%CE%A6%CF%85%CF%83%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CE%B1-%CE%B5%CF%83%CF%89%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CF%83%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%82.png
https://ermis-f.eu/wp-content/uploads/2020/11/%CE%A6%CF%85%CF%83%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CE%B1-%CE%B5%CE%BE%CF%89%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CF%83%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%82.png
https://ermis-f.eu/wp-content/uploads/2020/11/%CE%A6%CF%85%CF%83%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CE%B1-%CE%B5%CE%BE%CF%89%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CF%83%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%82.png
https://ermis-f.eu/wp-content/uploads/2020/11/%CE%A6%CF%85%CF%83%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CE%B1-%CE%B5%CE%BE%CF%89%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CF%83%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%82.png
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6.1.2 Περιγραφική στατιστική (inferential statistics) 
6.2 Βασικά ερευνητικά συμπεράσματα  
Ø 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 
7.1 Συζήτηση, προβληματισμοί, συμπεράσματα και προτάσεις 
Εικόνες 7.1,2. Χορήγηση Σακιδίων Εκτάκτων Αναγκών για ειδικές χρήσεις από την Ε.Ε. σε νησιωτικές χώρες. 
https://www.spc.int/sites/default/files/wordpresscontent/wp-content/uploads/2017/11/DevFish-300x207.jpg 
https://www.fbcnews.com.fj/wp-content/uploads/2020/01/Disaster-preparedness-kit-handover-960x540-1.jpg 
(Μάιος 2021) 
Εικόνες 7.3,4. Ενδιαφέροντα ενημερωτικά μηνύματα σχετικά με εφόδια και σακίδια σε δημοφιλή κοινωνικά 
μέσα 
https://twitter.com/GovHawaii/status/1032405054718799872?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetem
bed%7Ctwterm%5E1032405054718799872%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fevaq
8.co.uk%2Fblog%2F (Μάιος 2021) 
https://twitter.com/NorthantsEPTeam/status/1009405109414039553?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Et
weetembed%7Ctwterm%5E1009405109414039553%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F
%2Fevaq8.co.uk%2Fblog%2F (Μάιος 2021) 
Εικόνες 7.5-8. Ψηφιακά και άλλα διαφημιστικά για τον “Εθνικό Μήνα Ετοιμότητας” απέναντι σε καταστροφές. 
https://www.naccho.org/uploads/blog/nacchopreparedness/Banner_NPM2013_square_250x250.jpg (Μάιος 
2021) 
http://www.kelmann.com/wp-content/uploads/2016/08/Kelmann-Preparedness.jpg (Μάιος 2021) 
https://thumbnails-visually.netdna-ssl.com/national-preparedness-month--september_526fe7ba4aac8.jpg 
(Μάιος 2021) 
https://pbs.twimg.com/media/EySfhCaXAAUZpU8.jpg (Μάιος 2021) 
Εικόνες 7.9-12. Πάντα ακολουθούμε τις καντευθηντήριες οδηγίες των αρμοδίων Αρχών και προσαρμόζουμε 
αναλόγως το οικογενιακό ή ατομικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Συχνά, όπως στον Δήμο Πατρέων, οι 
επικινδυνότητες έχουν εντοπισθεί και επισημανθεί, έχουν ορισθεί οι οδοί διαφυγής που θα χρησιμοποιηθούν 
σε περίπτωση καταστροφής, καθώς και τα σημεία συγκέντρωσης του πληθυσμού. Σε αντίθετη περίπτωση, 
εντοπίζουμε τα πιθανά προβλήματα και τους κινδύνους (π.χ. συχνές πλημμύρες). Σχεδιάζουμε από πριν τις 
ενέργειές μας σε περίπτωση καταστροφής (π.χ. διαφυγή μέσω συγκεκριμένων οδών). Ενημερώνονται όλα τα 
μέλη του νοικοκυριού για το σημείο συνάντησης (πάρκο με χαμηλή βλάστηση, γήπεδο, πλατεία με χαμηλά 
κτήρια γύρω κ.λπ.). Εντάσσουμε το Κυτίο Βασικών Προμηθειών στον γενικό σχεδιασμό μας και δεν ξεχνάμε να 
πάρουμε μαζί μας σε περίπτωση εκκένωσης, ένα λειτουργικό και επικαιροποιημένο Σακίδιο Εκτάκτων 
Αναγκών.  
Προσωπικό αρχείο Μάρτιος 2021 
Εικόνες 7.13-19. Στις καταστροφικές φωτιές του Αυγούστου του 2021 υλοποιήθηκαν πολλές και εκτεταμένες 
εκκενώσεις περιοχών σε όλη την Ελλάδα. Οι πυρκαγιές επεκτάθηκαν σε μεγάλο μέτωπο και η απομάκρυνση 
των κατοίκων ήταν ξαφνική, άμεση και χρησιμοποιήθηκε κάθε μέσο. Από το εξερχόμενο σκέλος του 
Πανευρωπαϊκού Αριθμού 112 (Ειδοποιήσεις Συστήματος Συναγερμού Πολιτών) πραγματοποιήθηκε ευρεία 
χρήση των επειγουσών ειδοποιήσεων και έγινε φανερή η αναγκαιότητα της ύπαρξης του ατομικού Σακιδίου 
Εκτάκτων Αναγκών. Στην πράξη ένα επικαιροποιημένο Β.Ο.Β.72 με το αντίστοιχο οικογενειακό σχέδιο 
εκκένωσης, προσαρμοσμένο στις τοπικές συνθήκες, αποτελούν βασικά στοιχεία πρόληψης για την 
αντιμετώπιση ενός εκτάκτου επικίνδυνου γεγονότος. Ειδικά στις περιπτώσεις εγκατάλειψης της κύριας οικίας, 
λόγω πιθανής ολοκληρωτικής καταστροφής της, ήταν εμφανές το όφελος από την διατήρηση εφεδρικού 
ηλεκτρονικού ή άλλου αρχείου με τα σημαντικότερα ατομικά ή οικογενειακά έγγραφα, εντός του σακιδίου. 
https://ilia.news/wp-content/uploads/2021/08/112-696x1547.jpg (Αύγουστος 2021) 
https://www.zougla.gr/image.ashx?fid=3083723 (Αύγουστος 2021) 
https://www.imerisia.gr/sites/default/files/styles/default/public/2021-08/112-barympompi.jpg?itok=tV2lDtSz 
(Αύγουστος 2021) 
https://www.in.gr/2019/08/13/in-tv/fotia-stin-eyvoia-ekkenonontai-ta-xoria-kontodespoti-kai-makrymalli/ 
(Αύγουστος 2021) 
https://i1.prth.gr/images/963x541/files/2021-08-06/limni34333333karavi.jpg (Αύγουστος 2021) 
https://fonirodopis.gr/press/wp-
content/uploads/2021/08/%CE%95%CE%A5%CE%92%CE%9F%CE%99%CE%91-
%CE%A6%CE%A9%CE%A4%CE%99%CE%91-2.jpg (Αύγουστος 2021) 

https://www.spc.int/sites/default/files/wordpresscontent/wp-content/uploads/2017/11/DevFish-300x207.jpg
https://www.fbcnews.com.fj/wp-content/uploads/2020/01/Disaster-preparedness-kit-handover-960x540-1.jpg
https://twitter.com/GovHawaii/status/1032405054718799872?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1032405054718799872%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fevaq8.co.uk%2Fblog%2F
https://twitter.com/GovHawaii/status/1032405054718799872?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1032405054718799872%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fevaq8.co.uk%2Fblog%2F
https://twitter.com/GovHawaii/status/1032405054718799872?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1032405054718799872%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fevaq8.co.uk%2Fblog%2F
https://twitter.com/NorthantsEPTeam/status/1009405109414039553?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1009405109414039553%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fevaq8.co.uk%2Fblog%2F
https://twitter.com/NorthantsEPTeam/status/1009405109414039553?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1009405109414039553%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fevaq8.co.uk%2Fblog%2F
https://twitter.com/NorthantsEPTeam/status/1009405109414039553?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1009405109414039553%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fevaq8.co.uk%2Fblog%2F
https://www.naccho.org/uploads/blog/nacchopreparedness/Banner_NPM2013_square_250x250.jpg
http://www.kelmann.com/wp-content/uploads/2016/08/Kelmann-Preparedness.jpg
https://thumbnails-visually.netdna-ssl.com/national-preparedness-month--september_526fe7ba4aac8.jpg
https://pbs.twimg.com/media/EySfhCaXAAUZpU8.jpg
https://ilia.news/wp-content/uploads/2021/08/112-696x1547.jpg
https://www.zougla.gr/image.ashx?fid=3083723
https://www.imerisia.gr/sites/default/files/styles/default/public/2021-08/112-barympompi.jpg?itok=tV2lDtSz
https://www.in.gr/2019/08/13/in-tv/fotia-stin-eyvoia-ekkenonontai-ta-xoria-kontodespoti-kai-makrymalli/
https://i1.prth.gr/images/963x541/files/2021-08-06/limni34333333karavi.jpg
https://fonirodopis.gr/press/wp-content/uploads/2021/08/%CE%95%CE%A5%CE%92%CE%9F%CE%99%CE%91-%CE%A6%CE%A9%CE%A4%CE%99%CE%91-2.jpg
https://fonirodopis.gr/press/wp-content/uploads/2021/08/%CE%95%CE%A5%CE%92%CE%9F%CE%99%CE%91-%CE%A6%CE%A9%CE%A4%CE%99%CE%91-2.jpg
https://fonirodopis.gr/press/wp-content/uploads/2021/08/%CE%95%CE%A5%CE%92%CE%9F%CE%99%CE%91-%CE%A6%CE%A9%CE%A4%CE%99%CE%91-2.jpg
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Εικόνες 7.20-27. Στις μεγάλες ξαφνικές πλημμύρες στην Γερμανία (Ιούλιος 2021) εκτός από τους εκατοντάδες 
νεκρούς και τραυματίες, τις τεράστιες καταστροφές και τις οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις, 
παρατηρήθηκαν κατολισθήσεις, εκτεταμένες διακοπές ρεύματος και εγκλωβισμοί πολιτών σε κτίρια. Μια 
φυσική καταστροφή μπορεί να εκδηλωθεί παντού, κάθε χρονική στιγμή. Το κράτος όσο οργανωμένο και αν 
είναι, οι δομές Πολιτικής Προστασίας όσο εξοπλισμένες και αν είναι και οι διασώστες έστω και αν έχουν λάβει 
την βέλτιστη εκπαίδευση, δεν μπορούν να επέμβουν άμεσα παντού. Στην πραγματικότητα, οι αρχές και τα 
σωστικά συνεργεία χρειάστηκαν μεγάλο χρονικό διάστημα για να ολοκληρώσουν τις διασώσεις. Οι 
μετακινήσεις των πολιτών για πολλές ημέρες ήταν δυσχερείς ή επικίνδυνες, η κυκλοφορία των οχημάτων 
συχνά αδύνατη, ενώ οι  επικοινωνίες  δύσκολες και περιορισμένες. Η διατήρηση ενός κυτίου με βασικές 
προμήθειες στην κύρια οικία απεδείχθη ιδιαίτερα σημαντική. Η ύπαρξη καθαρού πόσιμου νερού και τροφών 
που δεν χρειάζονται ιδιαίτερη προετοιμασία, προκειμένου να καταναλωθούν, βοηθά σε ανάλογες 
καταστάσεις. 
https://i1.prth.gr/images/963x541/files/2021-07-16/germania-floods-arthro.jpg (Αύγουστος 2021) 
https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/dglCl9f60OfCD03PDaNBcA--/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTcwNQ--
/https://s.yimg.com/os/creatr-uploaded-images/2021-07/dd7bc3b4-e58c-11eb-b5df-8d83f126843e 
(Αύγουστος 2021) 
https://static.dw.com/image/58290650_303.jpg (Αύγουστος 2021) 
https://www.gazzetta.gr/sites/default/files/styles/article_main_image/public/2021-
07/germania_0.jpg?itok=zHkXp2ZI (Αύγουστος 2021) 
https://exeisminima.gr/blog/wp-
content/uploads/2021/07/%CE%B3%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%B1-
%CF%80%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%BC%CF%85%CF%81%CE%B5%CF%82.jpg (Αύγουστος 2021) 
https://www.ertnews.gr/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot_21.jpg (Αύγουστος 2021) 
https://m.naftemporiki.gr/thumb/1749657/1200/1200/0x0000000001b16be2/1/germania-plimmures.jpg 
(Αύγουστος 2021) 
https://hellasjournal.com/wp-content/uploads/2021/07/210716103214_germany-Copy.jpg (Αύγουστος 2021) 
Εικόνες 7.28,29. Το HELIKON TEX Bail out Bag Shadow είναι ειδικά σχεδιασμένο προϊόν για σκληρή χρήση. 
Προσαρμόζεται και στο κάθισμα του οδηγού ή συνοδηγού, όπου παραμένει ανοιχτό χωρίς να πέφτει κάτω το 
περιεχόμενό του, προσφέροντας παράλληλα εύκολη πρόσβαση και οργάνωση των αντικειμένων που 
εσωκλείει. Διαθέτει μικρό υπόθεμα για κάθισμα, πολλές ειδικά σχεδιασμένες εσωτερικές και εξωτερικές 
θήκες για μικρά και μεγάλα παρελκόμενα,  ανεξάρτητη θήκη που μπορεί να αφαιρεθεί και σύστημα 
MOLLE/PALS. 
https://emperionstore.com/media/catalog/product/b/a/bail_out_bag_backpack_shadow_grey_black_helikon-
tex_pl-bob-nl-3501-front.jpg (Μάρτιος 2021) 
https://i.ytimg.com/vi/OpcQppNBbEI/maxresdefault.jpg (Μάρτιος 2021) 
Εικόνες 7.30,31. THE SEVENTY2 Survival System. Ένα αδιάβροχο σύστημα ειδικά σχεδιασμένο για χρήση ως 
Σακίδιο Εκτάκτων Αναγκών, με εξαιρετικές δυνατότητες οργάνωσης των υλικών που περιέχει και τυπωμένες 
οδηγίες και συμβουλές. 
https://i.pinimg.com/originals/ed/6a/4f/ed6a4fa6859f1dfc86e5f07f9d0d8bf2.png  (Μάρτιος 2021) 
https://c3.iggcdn.com/indiegogo-media-prod-
cld/image/upload/c_fill,w_695,g_auto,q_auto,dpr_2.6,f_auto,h_460/ui2ocfoyehfnmex297us (Μάρτιος 2021) 
Εικόνα 7.32. Η ζωή του κάθε ανθρώπου είναι μια ανεπανάληπτη περιπέτεια. Μπορεί να υπάρχουν 
προβλήματα και κίνδυνοι αλλά παραμένει όμορφη και ελκυστική. Ένα Σακίδιο Εκτάκτων Αναγκών (GRAB BAG) 
βοηθά καθένα να ξεπεράσει τις κακοτοπιές αλώβητος, να μην παγιδευτεί στις αναποδιές της ζωής και να 
διέλθει σαν «απλός επισκέπτης» μέσα από απειλητικά συμβάντα και καταστροφές. 
https://secureservercdn.net/160.153.138.177/3hd.b13.myftpupload.com/wp-content/uploads/Preparedness-
month2.jpg?time=1610378133 (Μάιος 2021) 
7.2. Επίλογος  
Ø 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://i1.prth.gr/images/963x541/files/2021-07-16/germania-floods-arthro.jpg
https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/dglCl9f60OfCD03PDaNBcA--/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTcwNQ--/https:/s.yimg.com/os/creatr-uploaded-images/2021-07/dd7bc3b4-e58c-11eb-b5df-8d83f126843e
https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/dglCl9f60OfCD03PDaNBcA--/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTcwNQ--/https:/s.yimg.com/os/creatr-uploaded-images/2021-07/dd7bc3b4-e58c-11eb-b5df-8d83f126843e
https://static.dw.com/image/58290650_303.jpg
https://www.gazzetta.gr/sites/default/files/styles/article_main_image/public/2021-07/germania_0.jpg?itok=zHkXp2ZI
https://www.gazzetta.gr/sites/default/files/styles/article_main_image/public/2021-07/germania_0.jpg?itok=zHkXp2ZI
https://exeisminima.gr/blog/wp-content/uploads/2021/07/%CE%B3%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%BC%CF%85%CF%81%CE%B5%CF%82.jpg
https://exeisminima.gr/blog/wp-content/uploads/2021/07/%CE%B3%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%BC%CF%85%CF%81%CE%B5%CF%82.jpg
https://exeisminima.gr/blog/wp-content/uploads/2021/07/%CE%B3%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%BC%CF%85%CF%81%CE%B5%CF%82.jpg
https://www.ertnews.gr/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot_21.jpg
https://m.naftemporiki.gr/thumb/1749657/1200/1200/0x0000000001b16be2/1/germania-plimmures.jpg
https://hellasjournal.com/wp-content/uploads/2021/07/210716103214_germany-Copy.jpg
https://emperionstore.com/media/catalog/product/b/a/bail_out_bag_backpack_shadow_grey_black_helikon-tex_pl-bob-nl-3501-front.jpg
https://emperionstore.com/media/catalog/product/b/a/bail_out_bag_backpack_shadow_grey_black_helikon-tex_pl-bob-nl-3501-front.jpg
https://i.ytimg.com/vi/OpcQppNBbEI/maxresdefault.jpg
https://i.pinimg.com/originals/ed/6a/4f/ed6a4fa6859f1dfc86e5f07f9d0d8bf2.png
https://c3.iggcdn.com/indiegogo-media-prod-cld/image/upload/c_fill,w_695,g_auto,q_auto,dpr_2.6,f_auto,h_460/ui2ocfoyehfnmex297us
https://c3.iggcdn.com/indiegogo-media-prod-cld/image/upload/c_fill,w_695,g_auto,q_auto,dpr_2.6,f_auto,h_460/ui2ocfoyehfnmex297us
https://secureservercdn.net/160.153.138.177/3hd.b13.myftpupload.com/wp-content/uploads/Preparedness-month2.jpg?time=1610378133
https://secureservercdn.net/160.153.138.177/3hd.b13.myftpupload.com/wp-content/uploads/Preparedness-month2.jpg?time=1610378133
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Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ  &   Π Η Γ Ε Σ 
Π Ι Ν Α Κ Ω Ν,   Δ Ι Α Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν   &   Γ Ρ Α Φ Η Μ Α Τ Ω Ν 

 
Πίνακας 1. Άρθρα – συνοπτική βιβλιογραφική ανασκόπηση. 
(ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2, 2.3 Βιβλιογραφική Ανασκόπηση) 
 
Πίνακας 2. Οι συνηθέστεροι τύποι σακιδίων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν ΒΟΒ72 και αξιολόγησή 
τους σε σχέση με τις παραμέτρους: Άνεση, Χρηστικότητα – Εργονομία, Ποιότητα – Αντοχή, Χρώμα.  (Οι 
φωτογραφίες είναι από ιστοσελίδες με ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο). (Κόλλιας Δ. 2021). 
(ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4, 4.1 Επιλογή, τρόπος πλήρωσης και ανάρτησης Β.Ο.Β. 72. Συλλογές υλικών (kit) , Άνεση, 
Χρηστικότητα, Εργονομία και Οργάνωση, Ποιότητα και αντοχή, Χρώμα, Ιδιαίτερες παράμετροι) 
 
Πίνακας 3 Κύκλοι προετοιμασιών μεθόδου Spiral. (Κόλλιας Δ., 2021). 
(ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4, 4.4 Εφαρμογή Γενικών Αρχών, Κανόνων & Πολυδύναμων Μεθοδολογιών στο Σακίδιο Εκτάκτων 
Αναγκών και Κυτίο Βασικών Προμηθειών,  Μέθοδος Spiral) 
 
Πίνακες 4-6.  Τυπικές μήτρες διακινδύνευσης (Risk matrix) 
https://i0.wp.com/riskacademy.blog/wp-content/uploads/2019/04/Typical-Risk-
Matrix.png?fit=900%2C483&ssl=1 
Πίνακας 7. Ενιαίος πίνακας που εμφανίζονται συνολικά η Μήτρα διακινδύνευσης (Risk matrix) με την 
πιθανότητα-συχνότητα / απειλών και τις επιπτώσεις (PMI, 2017). Φαίνονται οι ιδιαιτερότητες που πρέπει να 
ληφθούν υπόψη, διευκρινίζεται η χρωματική κλίμακα, καθορίζεται η αποτίμηση της διακινδύνευσης και η 
εκτίμηση εμφάνισης του κινδύνου. (Cooper et al, 2005) σε σχέση με την χρήση σακιδίου ή κυτίου. 
(Συγκεντρωτικός και προσαρμοσμένος Κόλλιας Δ., 2021) 
Πίνακας 8 Ταξινόμηση φυσικών κινδύνων στην Ευρώπη (Παπαχαρισίου, 2008) 
Πίνακας 9. Καταστροφές που προκλήθηκαν από φυσικούς κινδύνους στην Ευρώπη 1998-2009 (Διαούρτη, 
2011) Εμμανουηλίδου Παρθένα, Ανθεκτικότητα Έργων Υποδομής στον τομέα της Ενέργειας έναντι Φυσικών 
Κινδύνων, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, ΠΜΣΕ Τεχνολογίες 
Διαχείρισης και Αξιοποίησης Ενεργειακών Πόρων,, Κοζάνη, Απρίλιος 20019. 
Πίνακας 10. Εφαρμογή/Μελέτη περίπτωσης. Συγκεντρωτικός/συνδιαστικός πίνακας (Κόλλιας Δ., 2021) 
(ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4, 4.4 Εφαρμογή Γενικών Αρχών, Κανόνων & Πολυδύναμων Μεθοδολογιών στο Σακίδιο Εκτάκτων 
Αναγκών και Κυτίο Βασικών Προμηθειών, Πρότυπη Διεργασία ISO 31000) 
 
Πίνακας 11. Κάλυψη των ζητούμενων αναγκών (Κόλλιας Δ., 2021). 
Πίνακας 12. Κάλυψη των ζητούμενων αναγκών με τα αντίστοιχα είδη και τις κατηγορίες υλικών (Κόλλιας Δ., 
2021). 
Πίνακας 13. Κάλυψη των ζητούμενων αναγκών με τα αντίστοιχα είδη / κατηγορίες υλικών και συγκεκριμένα 
αντικείμενα παρελκόμενα και αναλώσιμα. (Κόλλιας Δ., 2021). 
(ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4, 4.5 Κατάλογοι αναγκών, Κατηγορίες ειδών, Λίστες αντικειμένων, Πίνακες υλικών) 
 
Πίνακας 14. Παιδικό Προσφυγικό Σακίδιο (Κόλλιας Δ., 2021). 
(ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5, 5.1 Ο ανθρώπινος παράγοντας, 5.1.2 Ευάλωτες και Ειδικές κοινωνικές ομάδες πληθυσμού) 
 
Διάγραμμα 1 (Κόλλιας Δ. 2021). Τροποποιημένος/προσαρμοσμένος Κύκλος Διαχείρισης Καταστροφής με 
ενταγμένα Σακίδιο Εκτάκτων Αναγκών και Κυτίο Βασικών Προμηθειών. 
4 Phases of Disaster Management Explained (the Easy Way) https://home.akitabox.com/hs-
fs/hubfs/DMC%20Blog%20Graphic%20FINAL.jpg?width=2500&name=DMC%20Blog%20Graphic%20FINAL.jpg 
(Φεβρουάριος 2021) 
Διάγραμμα 2 (Κόλλιας Δ. 2021). Τροποποιημένο/προσαρμοσμένο Διάγραμμα Μείωσης Κινδύνου 
Καταστροφών με την συνεισφορά  του  Σακιδίου Εκτάκτων Αναγκών και του Κυτίου Βασικών Προμηθειών. 
TORQAID DISASTER RISK MANAGEMENT (DRM) FRAMEWORK. FOUR KEY DIAGRAMS 
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/drmframeworkshort.pdf (Φεβρουάριος 2021) 
Chris Piper/ TorqAid © 2002- 2014 DRR Version XXIV, drmframeworkshort.pdf 
Chris Piper, TorqAid Director, Torquay, Australia, www.torqaid.com May 2015 
www.torqaid.com_images_stories_latestdrr.pdf 
https://www.torqaid.com/wp-content/uploads/2016/04/latestdrmc.pdf(Φεβρουάριος 2021) 

https://i0.wp.com/riskacademy.blog/wp-content/uploads/2019/04/Typical-Risk-Matrix.png?fit=900%2C483&ssl=1
https://i0.wp.com/riskacademy.blog/wp-content/uploads/2019/04/Typical-Risk-Matrix.png?fit=900%2C483&ssl=1
https://home.akitabox.com/blog/4-phases-of-disaster-management
https://home.akitabox.com/hs-fs/hubfs/DMC%20Blog%20Graphic%20FINAL.jpg?width=2500&name=DMC%20Blog%20Graphic%20FINAL.jpg
https://home.akitabox.com/hs-fs/hubfs/DMC%20Blog%20Graphic%20FINAL.jpg?width=2500&name=DMC%20Blog%20Graphic%20FINAL.jpg
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/drmframeworkshort.pdf
http://www.torqaid.com_images_stories_latestdrr.pdf/
https://www.torqaid.com/wp-content/uploads/2016/04/latestdrmc.pdf
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Διάγραμμα 3 (Κόλλιας Δ. 2021). Ένταξη του Σακιδίου Εκτάκτων Αναγκών και του Κυτίου Βασικών Προμηθειών 
σε ένα Ψυχοσυναισθηματικό Δυναμικό Μοντέλο Καταστροφής. 
Quickest Way to Rebuild after Fire or other Disaster. 
https://www.mountainviewrtm.com/2018/08/quickest-way-to-rebuild-after-fire-or-other-disaster/ 
(Φεβρουάριος 2021) 
Διάγραμμα 4 (Κόλλιας Δ. 2021).  Τροποποιημένο/προσαρμοσμένο Διάγραμμα  «παπιγιόν» (Bow Tie Model) με 
ενσωματωμένα Σακίδιο Εκτάκτων Αναγκών και Κυτίο Βασικών Προμηθειών 
https://static.wixstatic.com/media/2554f5_9d782f9532d64fe8be018a45bdde1132~mv2_d_1920_1440_s_2.jp
eg/v1/fill/w_1920,h_1440,al_c,q_90/2554f5_9d782f9532d64fe8be018a45bdde1132~mv2_d_1920_1440_s_2.
webp (Φεβρουάριος 2021) 
(ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3, 3.3 Η θέση του Σακίδιο Εκτάκτων Αναγκών / Κυτίου Βασικών Προμηθειών σε 
καταστροφικοδυναμικά μοντέλα) 
 
Διάγραμμα 5.  Risk Management Process - ISO 31000 : 2009 
https://www.researchgate.net/figure/RISK-MANAGEMENT-PROCESS-FOLLOWING-ISO-31000-
8_fig1_267488928 
Διάγραμμα 6. Διαδικασία και πρακτική εφαρμογή του NRA (Εθνική Εκτίμηση/Αξιολόγηση Κινδύνου),  
(προσαρμοσμένο / τροποποιημένο  βασισμένο στο ISO 310004, Κόλλιας Δ., 2021) 
Διάγραμμα 7. Διαχείριση διακινδύνευσης ΕΛΟΤ/ISO 310005 
Φραγκούλης Δ. Κρόκος, ΔΙΠ51/ ΑΘΗ-3, 3η ΟΣΣ/2017-01-28 Διαχείριση  Διακινδύνευσης, Παρουσίαση ΕΑΠ. 
(ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4, 4.4 Εφαρμογή Γενικών Αρχών, Κανόνων & Πολυδύναμων Μεθοδολογιών στο Σακίδιο Εκτάκτων 
Αναγκών και Κυτίο Βασικών Προμηθειών, Πρότυπη Διεργασία ISO 31000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
4 Lexin Lin (2018), Integrating a national risk assessment into a disaster risk management system: Process and 
practice, Ιnternational Journal of Disaster Risk Reduction 27 (2018), 625-631. 
5 Φραγκούλης Δ. Κρόκος, ΔΙΠ51/ ΑΘΗ-3, 3η ΟΣΣ/2017-01-28 Διαχείριση  Διακινδύνευσης, Παρουσίαση ΕΑΠ. 

https://www.mountainviewrtm.com/2018/08/quickest-way-to-rebuild-after-fire-or-other-disaster/
https://static.wixstatic.com/media/2554f5_9d782f9532d64fe8be018a45bdde1132~mv2_d_1920_1440_s_2.jpeg/v1/fill/w_1920,h_1440,al_c,q_90/2554f5_9d782f9532d64fe8be018a45bdde1132~mv2_d_1920_1440_s_2.webp
https://static.wixstatic.com/media/2554f5_9d782f9532d64fe8be018a45bdde1132~mv2_d_1920_1440_s_2.jpeg/v1/fill/w_1920,h_1440,al_c,q_90/2554f5_9d782f9532d64fe8be018a45bdde1132~mv2_d_1920_1440_s_2.webp
https://static.wixstatic.com/media/2554f5_9d782f9532d64fe8be018a45bdde1132~mv2_d_1920_1440_s_2.jpeg/v1/fill/w_1920,h_1440,al_c,q_90/2554f5_9d782f9532d64fe8be018a45bdde1132~mv2_d_1920_1440_s_2.webp
https://www.researchgate.net/figure/RISK-MANAGEMENT-PROCESS-FOLLOWING-ISO-31000-8_fig1_267488928
https://www.researchgate.net/figure/RISK-MANAGEMENT-PROCESS-FOLLOWING-ISO-31000-8_fig1_267488928
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Συλλογή Επιβίωσης Πιλότου 
 
1. Σακίδιο 
2. Σωσίβιο 
3. Ατομική διασωστική βάρκα 
4. Βιβλίο: Επιβίωση Πληρωμάτων Αέρος (αρχική έκδοση 1-10-1951) 
5. 1 lt νερό (8Χ125ml σε αλουμινοσακούλες) 
6. Έτοιμη τροφή στρατιωτικού τύπου (4 μπάρες 500Kcal, σούπα, τσάι, ζάχαρη, καραμέλες, 

συνολικά 2102Kcal, λήξη 5/2021) 
7. Στρατιωτική πυξίδα 
8. Σφυρίχτρα 
9. Καθρεφτάκι σημάτων με κορδόνι 
10. VS-17 rescue panel (διασωστικός πίνακας σηματοδότησης/επισήμανσης) 
11. Εργαλείο απελευθέρωσης (κοπής ζώνης) με σουγιαδάκι 
12. Σπίρτα  
13. Σπινθηριστές 
14. Δείκτης βαφής – σήμανσης (θαλασσοκηλίδα) 
15. Φωτοβολίδες (7 τεμάχια) με μηχανισμό εκτόξευσης 
16. Κυλινδρικό καπνογόνο – πυρσός (2 τεμάχια) ειδικό για θάλασσα και νύχτα. 
17. Ασύρματος (AN/PRC-90 Legacy) με εφεδρική μπαταρία 
18. Φακός με μπαταρίες (κλειστή διαφανής σακούλα με χαρτοταινία) 
19. Πανί - σφουγγάρι για να μαζεύει υγρασία από φυτά 
20. Κυτίο Α’ βοηθειών  
21. Μπουκαλάκι με χάπια απολύμανσης νερού 
22. Ατομικές αλουμινοσυσκευασίες με πόσιμο νερό 
23. Ασκός νερού 
24. Ασκός νερού (κλειστή διαφανής σακούλα με χαρτοταινία) 

 
Δείκτης βαφής – σήμανσης (Sea dye marker - θαλασσοκηλίδα) 
 

 
Ασύρματος (AN/PRC-90 Legacy) με εφεδρική μπαταρία. 
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vs17 rescue marker signal panel 
 

Πηγές:  
Sea dye marker : 
https://encrypted-
tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRS0J3WBMYXqZEGnz1LVc7wQxBH__Jcm8mbk3DAnv-
bkE4TL7rzr48UvyMNEJlT_SXHMcc&usqp=CAU (Μάιος 2021) 
https://cdn.landfallnavigation.com/media/catalog/product/cache/1/image/1800x/040ec09b1e35df139433887a97d
aa66f/s/f/sfdye_1.jpg (Μάιος 2021) 
vs17 rescue marker signal panel : 
https://ik.imagekit.io/bestglide/s/files/1/0075/4860/0410/products/vs17_signal_panel_300x.jpg?v=1605501740 
(προσαρμοσμένο - τροποποιημένο Μάιος 2021) 
AN/PRC-90 Legacy:  https://www.qsl.net/wb4tur/milt/feature/prc90-2.jpg (Μάιος 2021) 
Συλλογή Επιβίωσης Πιλότου : Προσωπικό αρχείο 

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRS0J3WBMYXqZEGnz1LVc7wQxBH__Jcm8mbk3DAnv-bkE4TL7rzr48UvyMNEJlT_SXHMcc&usqp=CAU
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRS0J3WBMYXqZEGnz1LVc7wQxBH__Jcm8mbk3DAnv-bkE4TL7rzr48UvyMNEJlT_SXHMcc&usqp=CAU
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRS0J3WBMYXqZEGnz1LVc7wQxBH__Jcm8mbk3DAnv-bkE4TL7rzr48UvyMNEJlT_SXHMcc&usqp=CAU
https://cdn.landfallnavigation.com/media/catalog/product/cache/1/image/1800x/040ec09b1e35df139433887a97daa66f/s/f/sfdye_1.jpg
https://cdn.landfallnavigation.com/media/catalog/product/cache/1/image/1800x/040ec09b1e35df139433887a97daa66f/s/f/sfdye_1.jpg
https://ik.imagekit.io/bestglide/s/files/1/0075/4860/0410/products/vs17_signal_panel_300x.jpg?v=1605501740
https://www.qsl.net/wb4tur/milt/feature/prc90-2.jpg
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Σήματα που μπορούν να γίνουν με το vs17 rescue marker signal panel 
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Συλλογή Επιβίωσης Απόδρασης & Διαφυγής της CIA6 (26/04/2017) 
Ένα από τα πιο καινούργια εκθέματα στο μουσείο της CIA (Central Intelligence 

Agency, Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών) των ΗΠΑ στη Βιρτζίνια, είναι μία συλλογή 
απόδρασης και διαφυγής που, σύμφωνα με το μουσείο, χρησιμοποιείται μέχρι και σήμερα 
από τα στελέχη ειδικών επιχειρήσεων της CIA. Εδώ θα δούμε τι ακριβώς περιλαμβάνει αυτή 
η συλλογή. 

  
Πηγή: Facebook.com/Central.Intelligence.Agency 
Πηγή: Pinterest.com 
 

Η συλλογή είχε αρχικά σχεδιαστεί για πράκτορες της CIA αλλά πλέον είναι μέρος του 
βασικού εξοπλισμού όλων των στελεχών, κρατικών και μη, που επανδρώνουν τις ειδικές 
επιχειρήσεις της CIA σε εχθρικές περιοχές. Ο στόχος της συλλογής είναι να προσφέρει στον 
κάτοχο της τα μέσα για απόδραση, διαφυγή και επιβίωση σε περίπτωση σύλληψης από τον 
εχθρό. Καθώς η συλλογή είναι σχετικά ογκώδης, υποθέτουμε ότι είναι χρήσιμη μόνο για τα 
πρώτα στάδια της σύλληψης όταν ο κρατούμενος ίσως να έχει ακόμα πρόσβαση σε αυτό το 
μέρος του εξοπλισμού του. Η επίσημη επιγραφή στο μουσείο της CIA για αυτό το έκθεμα 
είναι η ακόλουθη μεταφρασμένη στα ελληνικά. 

 
Συλλογή Επιβίωσης Απόδρασης & Διαφυγής της CIA 
Σχεδιασμένη για προσωπικό ειδικών επιχειρήσεων, αυτή η συλλογή περιλαμβάνει έναν αριθμό 
από εργαλεία επιβίωσης, συμπεριλαμβανομένου ενός σύρματος διαμαντιού για κοπή μετάλλων, 
εξοπλισμό ψαρέματος, μία κεραμική λεπίδα, ένα ανοιχτήρι, εργαλεία παραβίασης κλειδαριών, 
και ένα μικρό πολυεργαλείο Leatherman. 

 

  
Πηγή: Facebook.com/Central.Intelligence.Agency 
Πηγή: Maxpedition.com 

 
6 Πηγή, αρχικό κείμενο: 
https://defensegr.wordpress.com/2017/04/26/syllogh-epibiwshs-apodrashs-kai-diafyghs-ths-cia/ 

https://defensegr.files.wordpress.com/2017/04/syllogh_epibiwshs_apodrashs_kai_diafygh_ths_cia_01.jpg
https://defensegr.files.wordpress.com/2017/04/syllogh_epibiwshs_apodrashs_kai_diafygh_ths_cia_02.jpg
https://defensegr.files.wordpress.com/2017/04/syllogh_epibiwshs_apodrashs_kai_diafygh_ths_cia_01.jpg
https://defensegr.files.wordpress.com/2017/04/syllogh_epibiwshs_apodrashs_kai_diafygh_ths_cia_03.jpg
https://defensegr.wordpress.com/2017/04/26/syllogh-epibiwshs-apodrashs-kai-diafyghs-ths-cia/
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Φυσικά, εμείς δε θα μείνουμε σε αυτή την επιφανειακή περιγραφή της CIA αλλά θα 
παρουσιάσουμε ένα προς ένα όλα όσα μπορούμε να αναγνωρίσουμε από τα μέχρι σήμερα 
γνωστά στοιχεία. Η θήκη φαίνεται να είναι η M-2 Waistpack της εταιρίας Maxpedition. Αυτή 
είναι η μικρότερη θήκη πολλαπλών χρήσεων της εταιρίας που έχει πολλά σημεία ασφάλισης 
για πολλά διαφορετικά αντικείμενα. Βλέπετε μία φωτογραφία της παρακάτω. Το άλλο που 
φαίνεται άμεσα είναι το πολυεργαλείο της εταιρίας Leatherman. Από τη φωτογραφία 
φαίνεται πως είναι το Squirt PS4, ένα από τα μικρότερα πολυεργαλεία της Leatherman που 
προσφέρει συνολικά οκτώ εργαλεία. Βλέπετε καλύτερα το εργαλείο αυτό στην επόμενη 
φωτογραφία. 
 

  
Πηγή: REI.com 
Πηγή: Trainers4Me.com 
Πηγή: PhotonLight.com 
 

Το επόμενο που φαίνεται ξεκάθαρα είναι ένα φακελάκι της εταιρίας Omni-Glow. Το 
φακελάκι περιέχει ένα χημικό φως τύπου Α, δηλαδή ένα χημικό φως μήκους 1.5″ (3.81 
εκατοστά). Βλέπετε ένα αντίστοιχο της εταιρίας Cyalume παρακάτω. Όλα τα χαρακτηριστικά 
του είναι ίδια με το της εταιρίας Omni-Glow που έχει η συλλογή της CIA. Για φωτισμό 
βλέπουμε ότι η συλλογή έχει επίσης ένα μικρό φακό X-Light της εταιρίας Photon. Βλέπετε 
καλύτερα στην επόμενη φωτογραφία πως είναι αυτός ο μικροσκοπικός φακός μίας 
μπαταρίας. 

Το επόμενο που είναι άμεσα ορατό από το έκθεμα του μουσείου της CIA είναι η 
πυξίδα διαστάσεων κουμπιού. Σχεδόν κάθε συλλογή επιβίωσης περιλαμβάνει κάποια τέτοια 
πυξίδα καθώς είναι ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο και απαιτεί ελάχιστο χώρο. Βλέπετε μία 
παρόμοια πυξίδα στη συνέχεια. Το τελευταίο που φαίνεται είναι δύο εργαλεία παραβίασης 
κλειδαριάς κυλίνδρου. Είναι το εργαλείο στρέψης και ένα εργαλείο παραβίασης τύπου 
«τσουγκράνα». 

 

 
Πηγή: KnifeCenter.com 
Πηγή: LockpickShop.com 
Πηγή: AliBaba.com 
 

Το επόμενο που διαβάζουμε είναι ότι περιλαμβάνει ένα σύρμα κοπής διαμαντιού. Ένα 
μοναδικό εργαλείο επιβίωσης, διαφυγής και απόδρασης καθώς μπορεί να κόψει ακόμα και 
σκληρά μέταλλα. Βλέπετε ένα αντίστοιχο τέτοιο σύρμα παρακάτω. Ένα εξίσου σημαντικό 

https://defensegr.files.wordpress.com/2017/04/syllogh_epibiwshs_apodrashs_kai_diafygh_ths_cia_04.jpg
https://defensegr.files.wordpress.com/2017/04/syllogh_epibiwshs_apodrashs_kai_diafygh_ths_cia_05.jpg
https://defensegr.files.wordpress.com/2017/04/syllogh_epibiwshs_apodrashs_kai_diafygh_ths_cia_06.jpg
https://defensegr.files.wordpress.com/2017/04/syllogh_epibiwshs_apodrashs_kai_diafygh_ths_cia_07.jpg
https://defensegr.files.wordpress.com/2017/04/syllogh_epibiwshs_apodrashs_kai_diafygh_ths_cia_08.jpg
https://defensegr.files.wordpress.com/2017/04/syllogh_epibiwshs_apodrashs_kai_diafygh_ths_cia_09.jpg
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εργαλείο που περιλαμβάνεται σύμφωνα με τη περιγραφή είναι μία κεραμική λεπίδα. Το 
πλεονέκτημα από τις κεραμικές λεπίδες είναι ότι δεν εντοπίζονται από ανιχνευτές μετάλλου 
και έτσι μπορεί εύκολα το στέλεχος της CIA να τη κρύψει κάπου επάνω του χωρίς να είναι 
εύκολος ο εντοπισμός της. Βλέπετε μερικές παρόμοιες κεραμικές λεπίδες επιβίωσης εδώ. 

 

 

  
Πηγή: INNOVACERA.com 
Πηγή: 36ReadyBlog.com 
Πηγή: EDCGear.co,uk 
 

Από την αρχική φωτογραφία, βλέπουμε ότι μέσα στη θήκη υπάρχει και μία κουβέρτα 
επιβίωσης με πολλές εναλλακτικές χρήσεις. Από την ίδια φωτογραφία διακρίνουμε ότι στη 
συλλογή μπορεί να βρει κανείς τις τσίκλες καφεΐνης StayAlert. Είναι ένας απλός τρόπος για 
να δώσει στον αδύναμο κρατούμενο, έστω και προσωρινά, λίγες παραπάνω δυνάμεις για να 
ολοκληρώσει τη διαφυγή και απόδραση του. Από τα μέχρι σήμερα γνωστά στοιχεία, για 
φωτιά το μόνο που μπορούμε να διακρίνουμε είναι ένα κουτί από αδιάβροχα σπίρτα θυέλλης. 
Μπορείτε να δείτε πως είναι αυτά τα σπίρτα ενδεικτικά στην επόμενη φωτογραφία. 

Ένα ακόμα ενδιαφέρον αντικείμενο που διακρίνεται από την ίδια φωτογραφία είναι 
ένα μικρών διαστάσεων πλαστικό κλειδί χειροπέδων. Ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για 
απόδραση. Βλέπετε πως είναι αυτά τα κλειδιά καλύτερα εδώ. Το επόμενο που διαβάζουμε ότι 
περιέχεται σε αυτή τη συλλογή της CIA είναι μία μικρή συλλογή ψαρέματος. Δε γνωρίζουμε 
περαιτέρω λεπτομέρειες για να κάνουμε αναλυτικότερη περιγραφή. Μπορείτε να δείτε μία 
μικρή συλλογή ψαρέματος επιβίωσης στη παρακάτω φωτογραφία. 

 

  
Πηγή: SharkDesign.co.uk 
Πηγή: HIATUSTraining.com 
Πηγή: TheBushcraftStore.co.uk 
 

https://defensegr.files.wordpress.com/2017/04/syllogh_epibiwshs_apodrashs_kai_diafygh_ths_cia_10.jpg
https://defensegr.files.wordpress.com/2017/04/syllogh_epibiwshs_apodrashs_kai_diafygh_ths_cia_11.jpg
https://defensegr.files.wordpress.com/2017/04/syllogh_epibiwshs_apodrashs_kai_diafygh_ths_cia_12.jpg
https://defensegr.files.wordpress.com/2017/04/syllogh_epibiwshs_apodrashs_kai_diafygh_ths_cia_13.jpg
https://defensegr.files.wordpress.com/2017/04/syllogh_epibiwshs_apodrashs_kai_diafygh_ths_cia_14.jpg
https://defensegr.files.wordpress.com/2017/04/syllogh_epibiwshs_apodrashs_kai_diafygh_ths_cia_15.jpg
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Και κάπως έτσι ολοκληρώσαμε τη περιήγηση μας σε αυτή τη συλλογή για δυνάμεις 
ειδικών επιχειρήσεων. Φυσικά για άλλους ίσως να είναι υπερβολική ενώ για άλλους ελλιπής. 
Σε κάθε περίπτωση όμως είναι χρήσιμο να έχουμε μία ιδέα των υλικών που επέλεξαν βάση 
της εμπειρίας τους οι ειδικοί μίας υπηρεσίας που διενεργεί πολλές ειδικές επιχειρήσεις σε όλο 
το κόσμο. 
 
Αρχικό κείμενο: 
https://defensegr.wordpress.com/2017/04/26/syllogh-epibiwshs-apodrashs-kai-diafyghs-ths-
cia/ 
Με πληροφορίες από: 
The CIA Escape and Evasion Survival Bag 
https://gr.pinterest.com/pin/33354853471013947/ 
https://lifehacker.com/the-cia-escape-and-evasion-survival-bag-1648475030 
https://www.thelegendofq.co.uk/escape--evasion.html 
 
 

 
 

Πηγή: https://www.facebook.com/Central.Intelligence.Agency 
 
 
 
 

https://defensegr.wordpress.com/2017/04/26/syllogh-epibiwshs-apodrashs-kai-diafyghs-ths-cia/
https://defensegr.wordpress.com/2017/04/26/syllogh-epibiwshs-apodrashs-kai-diafyghs-ths-cia/
http://lifehacker.com/the-cia-escape-and-evasion-survival-bag-1648475030
http://lifehacker.com/the-cia-escape-and-evasion-survival-bag-1648475030
https://gr.pinterest.com/pin/33354853471013947/
https://lifehacker.com/the-cia-escape-and-evasion-survival-bag-1648475030
https://www.thelegendofq.co.uk/escape--evasion.html
https://www.facebook.com/Central.Intelligence.Agency
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Η επιλογή ενός ορειβατικά σακιδίου με σκοπό την χρήση του σε έκτακτες 
ανάγκες7,8,9,10,11,12,13,14,15 

Το να αγοράσει κάποιος ένα ορειβατικό σακίδιο που θα το μετατρέψει σε Β.Ο.Β.72 
αρχικά φαίνεται κάτι σχετικά απλό. Διαλέγει τα λίτρα, το χρώμα και τον αριθμό των τσεπών 
που θέλει και τελειώνει εκεί. Μια τέτοια προσέγγιση όμως είναι λάθος. Όλα τα σακίδια δεν 
είναι ίδια, δεν έχουν όλα την ίδια ανατομική σχεδίαση, που είναι και η σημαντικότερη και 
βέβαια δεν κάνουν όλα τα σακίδια για όλους. Σακίδιο Β.Ο.Β.72 δεν αγοράζει κάποιος κάθε 
μέρα, το λάθος μέγεθός του ή η λάθος ρύθμιση του, μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις όταν 
θα χρειαστεί να το χρησιμοποιήσουμε και επιπλέον να κάνει κακό στην υγεία του χρήστη. 
 Υπάρχουν τρεις βασικοί τομείς που θα πρέπει να εξετάσετε ώστε να κάνετε την κατάλληλη 
επιλογή: 
• Χωρητικότητα σακιδίων: Το μέγεθος του σακιδίου που θα χρειαστείτε, εξαρτάται κυρίως 

με τις μέρες χρήσης του και με το πόσο βάρος θέλετε να μεταφέρετε. 
• Χαρακτηριστικά σακιδίων: Είναι τα τεχνικά στοιχεία που βελτιώνουν και επηρεάζουν τον 

τρόπο λειτουργίας του σακιδίου. 
• Εφαρμογή σακιδίων: Οι διαστάσεις του κορμού σας (και όχι το συνολικό σας ύψος) έχει 

μεγάλη σημασία. 
 
Χωρητικότητα σακιδίων 

• 1-3 διανυκτερεύσεις, 30-50 λίτρα 
Οι αποδοτικοί χρήστες χρησιμοποιούν λιγότερο ογκώδη σακίδια, τα οποία μπορούν να 
χωρέσουν αντικείμενα για δύσκολες καταστάσεις έως τρεις διανυκτερεύσεις. Θα πρέπει να 
γνωρίζετε ότι το πακετάρισμα και η διατήρηση χαμηλού βάρους στο σακίδιο, απαιτούν αυτο-
πειθαρχεία και προσεκτικό σχεδιασμό. Αν τα καταφέρετε όμως, η ελαφρότητα του σακιδίου, 
θα σας ανταμείψει. 

• 3-5 διανυκτερεύσεις, 50-80 λίτρα 

 
7 https://anevenontas.gr/oreivatika-sakidia-to-megethos-kai-h-afarmogh-kanoun-th-diafora/ (Ιούλιος 
2019) 
8https://lykawn.wordpress.com/2016/02/05/%CE%BC%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%B7%CF%83%
CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CE%BF%CF%81%CE%BC%CE%BF%CF%8D-
%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82/ 
9 https://blog.terramare.com.gr/pos-dialegoume-orivatiko-sadkidio-platis/#i (Οκτώβριος 2020) 
10 http://eosartas.gr/index.php/oreivasia/vasikes-gnoseis/429-pos-organono-to-oreivatiko-
sakidio?fbclid=IwAR2SSCkhKLd-0A3yUzNh226q5ElrzbKKYILP3rHfMbOuF5CkCAt-6CgYP5U (Νοέμβριος  
2020) 
http://eosartas.gr/index.php/oreivasia/eksoplismos/428-epilogi-oreivatikoy-sakidiou (Νοέμβριος  
2020) 
11 https://www.lightgear.gr/blog/pos-na-fortosete-sosta-to-sakidio-sas/?fbclid=IwAR3drzAW5zjHarPt-
w32CBKQC3FmwAqz5Y3N16JKrVDtkRaruJ-SBJoWKvM (Ιούλιος 2015) 
12 The Backpacker’s handbook. Huck MacManners. Dorling Kindersley Book 1995. 
13 http://www.rei.com/learn/expert-advice/loading-backpack.html 
https://peripetia365.wordpress.com/2014/09/02/%CF%80%CF%8E%CF%82-%CE%BD%CE%B1-
%CF%86%CE%BF%CF%81%CF%84%CF%8E%CF%83%CE%B5%CF%84%CE%B5-%CF%84%CE%BF-
%CF%83%CE%B1%CE%BA%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%BF-
%CF%83%CE%B1%CF%82/?fbclid=IwAR2MQKBX9FhkBGWE3CQofF9yWJif9s5Kt8_ngq9kv26KVAgG6Xl
LEVsRSdg 
14 https://www.survival.gr/journal2/blog/post?journal_blog_post_id=5 (Νοέμβριος  2020) 
15 https://www.go-outdoor.gr/%CF%84%CE%BF-
%CF%83%CE%B1%CE%BA%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-
%CE%B7-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC-
%CF%84%CE%BF%CF%85-
%CE%B5%CE%BE%CE%BF%CF%80%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%BC/ (Νοέμβριος  2020) 
 

https://anevenontas.gr/oreivatika-sakidia-to-megethos-kai-h-afarmogh-kanoun-th-diafora/
https://lykawn.wordpress.com/2016/02/05/%CE%BC%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CE%BF%CF%81%CE%BC%CE%BF%CF%8D-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82/
https://lykawn.wordpress.com/2016/02/05/%CE%BC%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CE%BF%CF%81%CE%BC%CE%BF%CF%8D-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82/
https://lykawn.wordpress.com/2016/02/05/%CE%BC%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CE%BF%CF%81%CE%BC%CE%BF%CF%8D-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82/
https://blog.terramare.com.gr/pos-dialegoume-orivatiko-sadkidio-platis/#i
http://eosartas.gr/index.php/oreivasia/vasikes-gnoseis/429-pos-organono-to-oreivatiko-sakidio?fbclid=IwAR2SSCkhKLd-0A3yUzNh226q5ElrzbKKYILP3rHfMbOuF5CkCAt-6CgYP5U
http://eosartas.gr/index.php/oreivasia/vasikes-gnoseis/429-pos-organono-to-oreivatiko-sakidio?fbclid=IwAR2SSCkhKLd-0A3yUzNh226q5ElrzbKKYILP3rHfMbOuF5CkCAt-6CgYP5U
http://eosartas.gr/index.php/oreivasia/eksoplismos/428-epilogi-oreivatikoy-sakidiou
https://www.lightgear.gr/blog/pos-na-fortosete-sosta-to-sakidio-sas/?fbclid=IwAR3drzAW5zjHarPt-w32CBKQC3FmwAqz5Y3N16JKrVDtkRaruJ-SBJoWKvM
https://www.lightgear.gr/blog/pos-na-fortosete-sosta-to-sakidio-sas/?fbclid=IwAR3drzAW5zjHarPt-w32CBKQC3FmwAqz5Y3N16JKrVDtkRaruJ-SBJoWKvM
http://www.rei.com/learn/expert-advice/loading-backpack.html
https://peripetia365.wordpress.com/2014/09/02/%CF%80%CF%8E%CF%82-%CE%BD%CE%B1-%CF%86%CE%BF%CF%81%CF%84%CF%8E%CF%83%CE%B5%CF%84%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CF%83%CE%B1%CE%BA%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%BF-%CF%83%CE%B1%CF%82/?fbclid=IwAR2MQKBX9FhkBGWE3CQofF9yWJif9s5Kt8_ngq9kv26KVAgG6XlLEVsRSdg
https://peripetia365.wordpress.com/2014/09/02/%CF%80%CF%8E%CF%82-%CE%BD%CE%B1-%CF%86%CE%BF%CF%81%CF%84%CF%8E%CF%83%CE%B5%CF%84%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CF%83%CE%B1%CE%BA%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%BF-%CF%83%CE%B1%CF%82/?fbclid=IwAR2MQKBX9FhkBGWE3CQofF9yWJif9s5Kt8_ngq9kv26KVAgG6XlLEVsRSdg
https://peripetia365.wordpress.com/2014/09/02/%CF%80%CF%8E%CF%82-%CE%BD%CE%B1-%CF%86%CE%BF%CF%81%CF%84%CF%8E%CF%83%CE%B5%CF%84%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CF%83%CE%B1%CE%BA%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%BF-%CF%83%CE%B1%CF%82/?fbclid=IwAR2MQKBX9FhkBGWE3CQofF9yWJif9s5Kt8_ngq9kv26KVAgG6XlLEVsRSdg
https://peripetia365.wordpress.com/2014/09/02/%CF%80%CF%8E%CF%82-%CE%BD%CE%B1-%CF%86%CE%BF%CF%81%CF%84%CF%8E%CF%83%CE%B5%CF%84%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CF%83%CE%B1%CE%BA%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%BF-%CF%83%CE%B1%CF%82/?fbclid=IwAR2MQKBX9FhkBGWE3CQofF9yWJif9s5Kt8_ngq9kv26KVAgG6XlLEVsRSdg
https://peripetia365.wordpress.com/2014/09/02/%CF%80%CF%8E%CF%82-%CE%BD%CE%B1-%CF%86%CE%BF%CF%81%CF%84%CF%8E%CF%83%CE%B5%CF%84%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CF%83%CE%B1%CE%BA%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%BF-%CF%83%CE%B1%CF%82/?fbclid=IwAR2MQKBX9FhkBGWE3CQofF9yWJif9s5Kt8_ngq9kv26KVAgG6XlLEVsRSdg
https://www.survival.gr/journal2/blog/post?journal_blog_post_id=5
https://www.go-outdoor.gr/%CF%84%CE%BF-%CF%83%CE%B1%CE%BA%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CE%BE%CE%BF%CF%80%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%BC/
https://www.go-outdoor.gr/%CF%84%CE%BF-%CF%83%CE%B1%CE%BA%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CE%BE%CE%BF%CF%80%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%BC/
https://www.go-outdoor.gr/%CF%84%CE%BF-%CF%83%CE%B1%CE%BA%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CE%BE%CE%BF%CF%80%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%BC/
https://www.go-outdoor.gr/%CF%84%CE%BF-%CF%83%CE%B1%CE%BA%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CE%BE%CE%BF%CF%80%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%BC/
https://www.go-outdoor.gr/%CF%84%CE%BF-%CF%83%CE%B1%CE%BA%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CE%BE%CE%BF%CF%80%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%BC/
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Αυτά είναι ίσως τα πιο δημοφιλή σακίδια που πωλούνται στο εμπόριο και είναι μία 
εξαιρετική επιλογή για Β.Ο.Β.72. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συμβάντα που διαρκούν 
τρεις ή περισσότερες μέρες αλλά όχι σε ακραίες φυσικές συνθήκες. Τα σακίδια των 50-80 
λίτρων χρησιμοποιούνται επίσης για εξορμήσεις σε χιονοδρομικά κέντρα, μεγάλες ημερήσιες 
εκδρομές και μερικές φορές για ταξίδια δύο διανυκτερεύσεων. 

• 5+ νύχτες, 70+ λίτρα 
Επικίνδυνες καταστάσεις  που διαρκούν πέντε μέρες και περισσότερο, συνήθως απαιτούν 
σακίδια των 70 λίτρων και άνω. Αυτά τα σακίδια είναι επίσης η κατάλληλη επιλογή για: 

• Χειμερινά ταξίδια με διάρκεια περισσότερο από μία νύχτα. Τα μεγάλα σακίδια 
μπορούν να φιλοξενήσουν πιο άνετα επιπλέον ρούχα, έναν πιο ζεστό υπνόσακο και 
μια σκηνή 4 εποχών 

• Γονείς που μεταφέρουν τα πράγματα των παιδιών τους. Οι γονείς συνηθίζουν να 
παίρνουν στις εκδρομές αρκετό εξοπλισμό, ώστε να κάνουν πιο ευχάριστη την 
εμπειρία για τα μικρά παιδιά. 

 
Χαρακτηριστικά σακιδίων 
Τύποι σκελετών 

• Σακίδια εσωτερικού σκελετού: Σακίδια τα οποία περιέχουν στο εσωτερικό τους 
σκελετό, ο οποίος αγκαλιάζει το σώμα και έχει σχεδιαστεί για να κρατάει τον χρήστη 
σταθερό σε ανώμαλο έδαφος. Μπορούν να ενσωματώσουν μια ποικιλία τεχνολογιών 
υποστήριξης φορτίων οι οποίες λειτουργούν για να μεταφέρουν το φορτίο στους 
γοφούς. 

• Σακίδια εξωτερικού σκελετού: Ένα σακίδιο με εξωτερικό σκελετό είναι κατάλληλο 
εάν θέλετε να μεταφέρετε ένα βαρύ και ακανόνιστο φορτίο. Ακόμα, τα σακίδια αυτά 
προσφέρουν καλό εξαερισμό και πολλές επιλογές οργάνωσης του εξοπλισμού σας. 

• Σακίδια χωρίς σκελετό: Οι οπαδοί των ελαφριών φορτίων που επιθυμούν να κινούνται 
γρήγορα, επιλέγουν σακίδια χωρία σκελετό (ή με αφαιρούμενο σκελετό) για 
εξοικονόμηση βάρους. 

 
Εξαερισμός 
Ορισμένα σακίδια διαθέτουν ανασταλτικό πλέγμα στο πίσω μέρος για την καταπολέμηση του 
ιδρώτα. Αυτό το πλέγμα λειτουργεί σαν τραμπολίνο και κρατάει μια απόσταση από την 
πλάτη σας. Οι «καμινάδες εξαερισμού που είναι ενσωματωμένες σε κάποια σακίδια και 
προάγουν τη ροή του αέρα, είναι άλλη μια επιλογή που αποσκοπεί στην απομάκρυνση του 
ιδρώτα. 
 
Πρόσβαση 

• Σακίδια με άνοιγμα στο πάνω μέρος είναι αρκετά συνηθισμένα. Τα αντικείμενα που 
δεν χρειάζονται μέχρι το τέλος της ημέρας, μπαίνουν στον πάτο του σακιδίου. 

• Πρόσβαση σε πάνελ: Ορισμένα σακίδια προσφέρουν μπροστινό πλαίσιο με 
φερμουάρ, το οποίο διπλώνει και εκθέτει ολόκληρο το εσωτερικό, ή ένα πλαϊνό 
φερμουάρ που διευκολύνει την πρόσβαση σε αντικείμενα που βρίσκονται βαθύτερα 
μέσα στο σακίδιο. 

 
Τσέπες 

• Ελαστικοποιημένες πλαϊνές τσέπες: Παραμένουν επίπεδες όταν είναι κενές, αλλά 
τεντώνονται για να κρατήσουν ένα μπουκάλι νερό, μπανέλες ή άλλα χαλαρά 
αντικείμενα. 

• Τσέπες Hipbelt: Φιλοξενούν μικρά αντικείμενα που θέλετε να φτάσετε γρήγορα, όπως 
κινητό τηλέφωνο, σνακ, κλειδιά, κτλ. 
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• Τσέπες Shovel: Είναι τσέπες-πτερύγια ραμμένα στο μπροστινό μέρος του σακιδίου με 
κλείσιμο πόρπης στην κορυφή. Αρχικά προορίζονταν για να κρατάνε ένα φτυάρι 
χιονιού, αλλά τώρα πια εμφανίζονται σε σακίδια διαφόρων εποχών, που χρησιμεύουν 
ως θήκη για χάρτες και άλλα ελαφριά αντικείμενα. 

• Μπροστινή τσέπη: Κάποιες φορές προστίθενται στο εξωτερικό μέρος μιας τσέπης 
shovel, ώστε να μπορεί να κρατήσει αντικείμενα μικρότερα και λιγότερο ογκώδη. 

 
Χώρος για υπνόσακο 
Είναι ένας χώρος στο κάτω μέρος του σακιδίου που μπορείτε να αναρτήσετε έναν υπνόσακο. 
Εναλλακτικά αυτός ο χώρος μπορεί να κρατήσει και άλλον εξοπλισμό στον οποίο θέλετε να 
έχετε άμεση πρόσβαση. 
 
Μαξιλαράκια στήριξης 
Τα μαξιλαράκια στήριξης ενσωματώνονται σε συγκεκριμένα σημεία του σακιδίου και το 
υλικό τους μοιάζει με σφουγγάρι. Σκοπός τους είναι να απορροφούν τους κραδασμούς και να 
αποτρέπουν τους πόνους στο κάτω μέρος της πλάτης και στους γοφούς. 
 
Σημεία προσάρτησης 
Εάν χρησιμοποιείται συχνά ένα σακίδιο για Β.Ο.Β.72, αναζητήστε για βρόχους που σας 
επιτρέπουν να προσαρτήσετε τα εργαλεία σας στο εξωτερικό του σακιδίου. 
 
Αδιάβροχο κάλυμμα 
Το αδιάβροχο κάλυμμα είναι μια απαραίτητη λύση καθώς κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει τι 
καιρό θα κάνει όταν συμβεί μια καταστροφή. Πολλές φορές οι εσωτερικοί χώροι των 
σακιδίων διαθέτουν αδιάβροχη επικάλυψη. Παρόλα αυτά, τα σακίδια έχουν ραφές και 
φερμουάρ όπου το νερό μπορεί να διαρρεύσει και το εξωτερικό ύφασμα να απορροφήσει 
νερό κατά τη διάρκεια μιας νεροποντής. Με ένα αδιάβροχο κάλυμμα όμως, μπορείτε να 
αντιμετωπίσετε αυτό το πρόβλημα. 
 
Θήκη υδροδοχείου 
Τα περισσότερα ορειβατικά σακίδια διαθέτουν μια ειδική θήκη στην οποία μπορείτε να 
βάλετε ένα υδροδοχείο, καθώς και μία ή δύο εξόδους για να βγαίνει το σωληνάκι του. 
 
Εφαρμογή σακιδίων 
Μόλις επιλέξετε τον τύπο του σακιδίου που χρειάζεστε, το επόμενο βήμα είναι να βρείτε τη 
σωστή εφαρμογή η οποία προσφέρει: 

• Μέγεθος κατάλληλο για το μήκος του κορμού σας (όχι το συνολικό ύψος σας). 
• Μια άνετη πρόσφυση στα ισχία σας. 

 
Μήκος κορμού 
Ορισμένα σακίδια διατίθενται σε πολλαπλά μεγέθη, από πολύ μικρά έως μεγάλα, για να 
ταιριάζουν σε διάφορα μήκη κορμού. Αυτά τα εύρη διαφέρουν ανάλογα με τον 
κατασκευαστή και το φύλο. Άλλα σακίδια μπορεί να διαθέτουν ρυθμιζόμενο ανάρτηση η 
οποία τροποποιείται για να ταιριάζει στον κορμό σας. Το μεινονέκτημα: Οι ρυθμιζόμενοι 
ιμάντες προσθέτουν βάρος στο σακίδιο. 
 
Περιφέρεια μέσης 
Το μεγαλύτερο βάρος του σακιδίου, περίπου το 80%, θα πρέπει να στηρίζεται στα ισχία. Οι 
ιμάντες μέσης (ζώνες) συνήθως βγαίνουν σε διάφορα μεγέθη. Οι άνθρωποι με στενή μέση 
βρίσκουν ότι δεν μπορούν να σφίξουν αρκετά μια ζώνη και χρειάζονται μικρότερο μέγεθος. 
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Μερικά σακίδια διαθέτουν ανταλλάξιμες ζώνες, επιτρέποντας την εναλλαγή ενός μεγέθους με 
ένα άλλο. 

 
Πρόσθετες ρυθμίσεις προσαρμογής σακιδίων 

• Ιμάντες ανύψωσης φορτίου: Είναι ραμμένοι στους ιμάντες της πλάτης και συνδέονται 
με το πάνω μέρος του σακιδίου. Ιδανικά πρέπει να σχηματίζεται γωνία 45° μεταξύ του 
σακιδίου και των ιμάντων της πλάτης. Σκοπός τους είναι να αποτρέπουν το σακίδιο να 
απομακρύνεται από το σώμα, κάτι το οποίο επιβαρύνει την οσφυϊκή περιοχή. 

• Ιμάντες στέρνου: Βοηθάνε να ενωθούν οι ιμάντες τις πλάτης με στόχο να αυξήσουν τη 
σταθερότητα του σακιδίου όταν κινούμαστε. 

 
Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι: 
Ι. Αν ακολουθήσει ο κάθε ενδιαφερόμενος μερικά απλά βήμαατα, θα βρεί το σωστό (κατ’ 

αρχήν) μέγεθος. Το μέγεθος του κορμού είναι σημαντικό, γιατί τα σακίδια όπως ειπώθηκε 
έχουν και αυτά μεγέθη. Άλλο ένα σακίδιο είναι το κατάλληλο για κάποιον με ύψος 1,70μ., 
άλλο για κάποιον 1,90μ. Οπότε μετρήστε τον κορμό σας σε 5 εύκολα βήματα για να 
εξασφαλίστε τέλεια εφαρμογή με το νέο σας σακίδιο. 

1. Επιστρατεύστε ένα φίλο για να μετρήστε. Θα χρειαστείτε μια μαλακή μεζούρα η οποία θα 
μπορεί ν’ ακολουθήσει τις καμπύλες της σπονδυλικής σας στήλης ή αν δεν έχουμε 
μεζούρα τότε χρησιμοποιούμε ένα μαλακό σχοινί/σπάγκο, το οποίο θα εφαρμόσουμε αντί 
της μεζούρας και ύστερα θα το μετρήσουμε με οποιοδήποτε μέτρο. 

2. Βάλτε μέσα το σαγόνι. Κλείνετε το σαγόνι προς τα κάτω, έτσι ώστε να εξέχει ο σπόνδυλος 
στη βάση του λαιμού σας. Αυτό το εξόγκωμα σηματοδοτεί την κορυφή της μέτρησης του 
κορμού σας. 

3. Πιέστε τις άκρες της λεκάνη σας. Ύστερα χρησιμοποιήστε τους αντίχειρες σας για να 
νιώσετε τις άκρες της λεκάνης σας. Τραβήξτε μια νοητή οριζόντια γραμμή που τις ενώνει: 
το σημείο όπου αυτή η γραμμή αυτή, συναντά τη σπονδυλική σας στήλη είναι η βάση της 
μέτρησης του κορμού σας. 

Πάρτε τα μέτρα. Τοποθετήσει τη μεζούρα από την κορυφή ως τη βάση (από το 
σπόνδυλο στη βάση του λαιμού σας ως το σημείο που προείπαμε στη σπονδυλική σας στήλη). 
Οι περισσότεροι ενήλικοι έχουν μήκος κορμού μεταξύ 40 και 55 πόντους. Δύο άτομα που 
έχουν το ίδιο, συνολικά ύψος, μπορεί να έχουν διαφορετικό μήκος/ύψος κορμού. Έτσι το 
ίδιο σακίδιο, σε αυτά τα δύο άτομα, θα εφαρμόζει διαφορετικά.Τώρα, γνωρίζοντας το 
μέγεθος του κορμού σας, είστε έτοιμοι. 

ΙΙ. Ακολουθείστε και τις παρακάτω συμβουλές στο κατάστημα: 
• Διαλέξτε ένα από τα σακίδια που είναι κατασκευασμένα για το μέγεθος του κορμού σας ή 

ρυθμίστε το με βάση αυτόν (το μέγεθος του κορμού σας). 
• Φορτώστε το. 
• Ένα άδειο σακίδιο έχει πάντα καλή αίσθηση. Πριν την τελική επιλογή, γεμίστε το με 

τουλάχιστον 10 κιλά ή καλύτερα, με όσο βάρος έχετε σκοπό να κουβαλάτε. Ολοκληρώστε 
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τα παραπάνω βήματα και ύστερα περπατήστε γύρω από το κατάστημα για να εκτιμήσετε 
πόση άνεση σας προσφέρει το συγκεκριμένο σακίδιο. 

• Χαλαρώστε όλους τους ιμάντες πριν το φορτωθείτε – ιμάντες πλάτης, ζώνη και τους 
ιμάντες ρύθμισης. 

• Φορέστε το και ακολουθείστε τα παρακάτω απλά βήματα 

 
 

1. Σφίξτε τη ζώνη πάνω στις άκρες της λεκάνης σας. Υπολογίστε η μέση των μαξιλαριών της 
ζώνης να βρίσκονται πάνω ακριβώς από τις άκρες της λεκάνης σας. 

2. Σφίξτε τώρα τους ιμάντες των ώμων. Όχι όμως πολύ σφιχτά. Το περισσότερο βάρος 
πρέπει να πέφτει στα μαξιλαράκια της ζώνης. 

3. Ελέγξτε την εφαρμογή του. Το μαξιλαράκι πίσω πρέπει να εφαρμόζει στο στενό σημείο 
της πλάτης σας. Πρέπει να νιώθετε το βάρος κατανεμημένο ανάμεσα στους ώμους και 
τους γοφούς (το πόσο εξαρτάται από το βάρος και το πεδίο), ενώ οι ιμάντες στους ώμους 
πρέπει να τους αγκαλιάζουν χωρίς ν’ αφήνουν ορατό κενό στο πάνω μέρος. 

4. Κλείστε και ρυθμίστε τους ιμάντες του στέρνου. Όχι πολύ σφιχτά, τόσο όσο να κρατάνε 
τους ιμάντες των ώμων στη σωστή θέση. Πολύ σφιχτά και θα έχετε πρόβλημα στην 
αναπνοή. 

5. Ρυθμίστε τους ιμάντες ρύθμισης σε ζώνη και ώμους. Οι ιμάντες αυτοί ρυθμίζουν το πόσο 
κοντά στην πλάτη σας θα είναι το σακίδιο και πόσο αυτό θα «παίζει» ή όχι. Σφίγγετε όταν 
είστε σε δύσκολο πεδίο ή κουβαλάτε αρκετό βάρος και θέλετε το σακίδιο να γίνει ένα με 
την πλάτη σας (Β). Χαλαρώνετε σε εύκολο και σχετικά ομαλό πεδίο, χωρίς πολύ βάρος 
(Α). Ιδεατά η κλίση των ιμάντων ρύθμισης στους ώμους, πρέπει να έχει μια κλίση (σε 
σχέση με το έδαφος) 30-45º 
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.  
Τι άλλο πρέπει να έχει το σακίδιο: 
• Το σωστό για την περίσταση πλαίσιο στήριξης που διαφοροποιείται σε εσωτερικό και 

εξωτερικό πλαίσιο και αποσπώμενο πλαίσιο. 
• Να ανοίγει εύκολα και να υπάρχει εύκολη πρόσβαση στο περιεχόμενο του. Το καπάκι να  

είναι και αποσπώμενο ανάλογα με τη περίπτωση. 
• Η τσέπη στο πάνω μέρος να δύναται να  λειτούργει σαν organizer. 
• Να έχει αδιάβροχο κάλυμμα. 
• Σχεδιασμό για εξαερισμό 
• Εξωτερικές θηλιές και δίχτυα 
• Οι πλαϊνές τσέπες και θήκες (εξωτερικές) να είναι εργονομικά τοποθετημένες. 
• Να έχει ενισχυμένη ζώνη σακιδίου με «μαξιλαράκια» 
• Να υπάρχει «κρυφή» τσέπη. 
• Να έχει ιμάντες σύσφιξης  
• Να διαθέτει θήκη για μπουκάλι ή και τρύπα για να βγαίνει σωλήνας τροφοδοσίας νερού 

μέσα από το σακίδιο ή την ενσωματωμένη θήκη για μπουκάλι 
• Να έχει  δυνατότητα δεσίματος sleeping bag στο κάτω μέρος. 
• Να υπάρχουν επιμέρους εσωτερικά διαμερίσματα ή θήκες. 
• Να υπάρχουν ανακλαστικές γραμμές για να σας εντοπίζουν από μακρυά 
• Να διαθέτει πλαϊνούς και εσωτερικούς ιμάντες σύσφιξης. 
• Να είναι ρυθμιζόμενα και ανατομικά: 

• Η ζώνη μέσης 
• Οι ιμάντες 
• Η ζώνη στήθους, (στο κούμπωμα στήθους να υπάρχει σφυρίχτρα)  

• Να είναι το κάτω μέρος του σακιδίου με ειδική αδιάβροχη επένδυση και να μπορεί να 
στέκεται όρθιο. 

• Να έχει ειδικές θήκες για χάρτη τσέπης 
• Οι ιμάντες και η ζώνη να έχουν επιπλέον θήκες. 
 
Μεγέθη σακιδίων ανάλογα το μέγεθος του κορμού: 

• Extra Small: Μέχρι 40cm (15 ½") 
• Small:Ανάμεσα 40 - 45cm (16" to 17½") 
• Medium/Regular: Ανάμεσα 45 - 49cm (18" to 19½") 
• Large/Tall: Από 50cms (20") και άνω 
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Πηγή : https://peripetia365.files.wordpress.com/2014/09/cebaceadcebdcf84cf81cebf-
ceb2ceaccf81cebfcf85cf82.jpg 
 
Μετά την αγορά. 

Με βάση όλα τα ανωτέρω έχετε μια καλή εικόνα για το πως να αγοράσετε ένα 
ορειβατικό σακίδιο πλάτης. Είναι εξίσου σημαντικό να το δοκιμάσετε και να το τεστάρετε 
επάνω σας ώστε να προσαρμοστεί στο σώμα σας (με βάση τους διαφορετικούς μηχανισμούς 
που διαθέτει), αλλά και να εντοπίσετε ποιο είναι το σωστό σετάρισμα για εσάς. Αυτό θα 
χρειαστεί όταν βάζετε/βγάζετε το σακίδιο και πρέπει να το προσαρμόσετε πάλι για να 
κινηθείτε. Κάντε ρυθμίσεις κατά τη χρήση. Μη διστάσετε να πειραματιστείτε με τους ιμάντες 
κατά την πεζοπορία ή να κάνετε συνεχείς βελτιώσεις ενώ περπατάτε. Η ζώνη του σακιδίου 
πρέπει να ρυθμιστεί στη μέση σας, έτσι το βάρος από την πλάτη να περάσει και στη μέση και 
κατά συνέπεια στη λεκάνη και τα πόδια, κατανέμοντάς το ομοιόμορφα στο σώμα. Οι 
μικροαλλαγές μπορεί να μειώσουν την πίεση ή να εξαλείψουν τις τριβές όταν παρουσιάζεται 
ενόχληση σε κάποιο σημείο του σώματός σας. Οι ρυθμίσεις είναι ιδιαίτερα σημαντικές όταν 
πρόκειται για καινούργιο σακίδιο. Η σωστή εφαρμογή στο σώμα είναι πολύ σημαντική τόσο 
για την άνεση του χρήστη όσο και για το να μην προκληθούν βλάβες στην πλάτη, στη μέση ή 
στους ώμους. Για να μπορείτε να προσαρμόσετε το σακίδιό σας στο σώμα σας πρέπει το ίδιο 
το σακίδιο να έχει ήδη τους μηχανισμούς για να το πετύχετε. Εδώ είναι μερικοί από τους 
μηχανισμούς οι οποίοι συναντώνται -για παράδειγμα τα Vango σακίδια. Οι μηχανισμοί αυτοί 
επιτρέπουν την τέλεια προσαρμογή του σακιδίου στον κορμό σας ανεξαρτήτως του μήκους 
του κορμού. Οι μηχανισμοί είναι οι παρακάτω: 

https://peripetia365.files.wordpress.com/2014/09/cebaceadcebdcf84cf81cebf-ceb2ceaccf81cebfcf85cf82.jpg
https://peripetia365.files.wordpress.com/2014/09/cebaceadcebdcf84cf81cebf-ceb2ceaccf81cebfcf85cf82.jpg
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Αφού πλέον έχουμε επιλέξει και αγοράσει το σωστό σακίδιο ήρθε η ώρα να το γεμίσουμε 
με όλα τα πράγματα και τον εξοπλισμό που μας είναι απαραίτητα. Οι βασικοί κανόνες που 
ισχύουν είναι: 
1. Τοποθετήστε τον υπνόσακο και άλλα ελαφριά αντικείμενα στο κάτω μέρος του σακιδίου. 
Συνεχίστε προσθέτοντας πιο βαριά αντικείμενα (ρούχα, εξοπλισμό) πάνω από τον υπνόσακο. 
Προσπαθήστε να έχετε τα βαριά αντικείμενα κοντά στην πλάτη του σακιδίου, ενώ τα πιο 
ελαφριά προς την έξω μεριά. 
2. Η σκηνή, το μπουφάν, το νερό και το φαγητό είναι συνήθως βαριά αντικείμενα και πρέπει 
να τοποθετούνται στο πάνω μέρος του σακιδίου, πάνω από το ύψος των ώμων, όσο πιο κοντά 
στην πλάτη γίνεται. 
3. Για τα μικροαντικείμενα που χρειάζεστε άμεση πρόσβαση υπάρχει συνήθως μια 
πρακτική τσέπη στο καπάκι του σακιδίου ή μια μπροστινή τσέπη. Αποφύγετε να κρεμάτε 
πολλά μικροαντικείμενα στο εξωτερικό του σακιδίου γιατί κουνιούνται πέρα-δώθε και 
δυσχεραίνουν την κίνηση. 
4. Γενικά, φορτώστε έτσι το σακίδιο ώστε να έχει μια ίση κατανομή του βάρους και να μην 
γέρνει αριστερά ή δεξιά. Όσο πιο ψηλά είναι το κέντρο βάρους του σακιδίου τόσο πιο πολύ 
ασταθές είναι και τόσο πιο πολύ "παλαντζάρει" αριστερά-δεξιά. 
5. Χρησιμοποιήστε 2-3 διχτυωτούς σάκους αποθήκευσης για να οργανώσετε καλύτερα τα 
πράγματά σας μέσα στο σακίδιο. 
6. Έχετε πάντα μέσα στο σακίδιο έναν αδιάβροχο σάκο στον οποίο θα μπορέσετε να βάλετε 
τις ηλεκτρονικές συσκευές σας, το πορτοφόλι και ότι άλλο χρειάζεται προστασία από μια 
αναπάντεχη εισροή νερού (μπόρα, πλημμύρα, πτώση στη θάλασσα κ.α.). 
 

Ένα σωστά και αποτελεσματικά φορτωμένο σακίδιο μπορεί να χωρέσει μεγάλες 
ποσότητες εξοπλισμού. Το παν είναι να μπει κάθε τι στη σωστή του θέση. Αρχικά ξεκινάμε 
κάνοντας μια λίστα με όλον τον απαραίτητο εξοπλισμό ώστε να μην ξεχάσουμε κάτι και στη 
συνέχεια τον απλώνουμε κάπου ώστε να δούμε αν είναι όλα τα απαραίτητα πράγματα εκεί.  

Αναλυτικότερα τώρα, το φόρτωμα του σακιδίου μπορούμε να το διαχωρίσουμε σε 
τρία μέρη: 
Κάτω ζώνη: κατάλληλη για ογκώδη αντικείμενα και εξοπλισμό που δεν θα τα χρειαστούμε 
άμεσα, κυρίως εξοπλισμός κατασκήνωσης. 

• υπνόσακος 
• υπόστρωμα 
• δεύτερα ρούχα 

Τοποθετώντας μαλακά αντικείμενα στον πάτο δημιουργείται ένα είδος προστασίας μιας και 
απορροφάει τους κραδασμούς. 
Μεσαία ζώνη: κατάλληλη για βαριά αντικείμενα που δε θα χρειαστούμε κατά τη διάρκεια 
της πεζοπορίας. 

http://eosartas.gr/index.php/oreivasia/eksoplismos/428-epilogi-oreivatikoy-sakidiou
https://www.lightgear.gr/set-dixtyoton-sakon-3tem.html
https://www.lightgear.gr/adiavroxos-sakos-packsack.html
http://eosartas.gr/index.php/oreivasia/eksoplismos/308-epilogi-ypnosakou
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• μαγειρικά σκεύη 
• φαγητό 
• υδροδοχείο 
• καμινέτο 

Βάζοντας εδώ τα πιο βαριά αντικείμενα δημιουργούμε έναν σταθερό πυρήνα ο οποίος 
κατευθύνει το βάρος προς τα κάτω. Σε περίπτωση που έχουμε μαζί μας υγρό καύσιμο κοιτάμε 
να είναι σωστά κλεισμένο και το μπουκάλι όρθιο.  
Μία καλή ιδέα είναι να τυλίξουμε ελαφριά αντικείμενα γύρω από βαριά και ογκώδη ώστε να 
αποφύγουμε τη μετατόπισή τους μέσα στο σακίδιο. Επίσης μπορούμε να τα 
χρησιμοποιήσουμε για να εκμεταλλευτούμε τα κενά που δημιουργούνται μεταξύ των 
αντικειμένων.  
Πάνω ζώνη: κατάλληλη για μεγάλα αντικείμενα που θα χρειαστείτε κατά τη διάρκεια της 
πεζοπορίας. 

• Αδιάβροχο - αντιανεμικό 
• Μπουφάν 
• Κουτί πρώτων βοηθειών 
• χαρτί / μωρομάντηλα 

Τσέπες: ιδανικές για μικροπράγματα που μπορεί να χρησιμοποιείται συχνά. 
Κάθε τύπος σακιδίου έχει τις δικές του τσέπες και χώρους αποθήκευσης οι οποίες μας 
βοηθάνε να τακτοποιήσουμε καλύτερα όλα τα απαραίτητα μικροαντικείμενα. Ενδεικτικά: 

• Gps 
• Χάρτης 
• Πυξίδα 
• Αντηλιακό 
• Γυαλιά ηλίου 
• Σκούφος και γάντια 
• Φακός 
• Νερό 
• Σνάκ 
• Αδιάβροχο κάλυμμα σακιδίου κ.α. 

Βρόγχοι και ιμάντες: Χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση επιπλέον εξοπλισμού. 
Σε πολλά σακίδια υπάρχουν ειδικοί βρόγχοι για την αποθήκευση του επιπλέον εξοπλισμού με 
ασφάλεια. Θα πρέπει όμως να τοποθετούνται με προσοχή μιας μπορεί να πιαστούν σε κλαδιά 
ή βράχια. 

Θα πρέπει να γνωρίζουμε πως μέσα στο σακίδιο δεν φτιάχνουμε στοίβες αλλά 
στρώσεις. Γεμίζουμε όλα τα κενά που υπάρχουν μέχρι να σχηματισθεί ένα σταθερό και 
συμπαγές φορτίο το οποίο θα πρέπει να είναι ισοβαρές και από τις δύο πλευρές. 

Αφού φορτώσουμε το σακίδιό μας θα πρέπει να το βάλουμε και στην πλάτη μας. Ένα 
συνηθισμένο λάθος που γίνεται είναι πως πιάνουμε το σακίδιο από τον ιμάντα του ώμου κάτι 
το οποίο μπορεί όχι μόνο να καταστρέψει τον ιμάντα αλλά και δυσκολεύει τον έλεγχο του 
βάρους του σακιδίου. Ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα θα βρείτε τον τρόπο για να 
βάλετε το σακίδιο στην πλάτη σας. 
• Χαλαρώνουμε όλους τους ιμάντες ώστε να είναι πιο εύκολο να μπει το σακίδιο. 
• Τοποθετούμε το σακίδιο όρθιο στο έδαφος. 
• Στεκόμαστε δίπλα στην πλάτη του σακιδίου με τα πόδια ανοιχτά και τα γόνατα λυγισμένα. 
• Πιάνουμε τον βρόγχο που βρίσκεται στην πλάτη του σακιδίου 
• Το σηκώνουμε και το αφήνουμε πάνω στο ισχίο, δεν αφήνουμε τον βρόγχο από το χέρι 

μας για να μην χάσουμε τον έλεγχο του βάρους. 
• Περνάμε το χέρι μας από τον άλλο ιμάντα πλάτης μέχρι ο ώμος μας να μπει καλά μέσα. 
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• Σκύβουμε μπροστά και τοποθετούμε το σακίδιο στην πλάτη και περνάμε το άλλο μας χέρι 
μέσα από τον ιμάντα πλάτης. 

• Ρυθμίζουμε σωστά το σακίδιο στην πλάτη μας. 
Ανακεφαλαιώνοντας, θα λέγαμε ότι δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι σκοπός , όταν 

φορτώνουμε ένα σακίδιο και ειδικά ένα Β.Ο.Β.72, δεν θα πρέπει να είναι μόνο το να 
χωρέσουν όλα τα πράγματα μέσα, αλλά και να είναι καλοζυγισμένο ώστε να το νιώθουμε όσο 
πιο άνετο γίνεται, όταν περπατάτε με αυτό. 
Καλό είναι, πριν ξεκινήσετε να τοποθετούμε πράγματα μέσα, να απλώσετε τα υλικά σας στο 
πάτωμα ή κάπου αλλού για να βεβαιωθείτε ότι: 

1. Δεν έχετε ξεχάσει κάτι. 
2. Χρειάζεστε πραγματικά όλα όσα έχετε απλώσει μπροστά σας (Ειδικά σε ότι αφορά το 

Β.Ο.Β.72, όπου το βάρος μετράει!) 
Οι κανόνες που πρέπει να ακολουθήσετε είναι απλοί. 

• Στο κάτω μέρος του σακιδίου, τοποθετούμε πράγματα ελαφριά, που δεν θα τα 
χρειαστούμε άμεσα. Υπνόσακος, ρούχα κλπ. 

• Από πάνω και όσο γίνεται κοντά στην πλάτη, τοποθετούμε τα βαρύτερα υλικά. 
Μαγειρικά σκεύη, φαγητά, νερό κ.α. 

• Μπροστά από τα βαριά υλικά και στην κορυφή βάζουμε πράγματα μεσαίου βάρους 
και όσα μπορεί να χρειαστούμε στην πορεία. Το φαρμακείο, ο φακός, ένα αδιάβροχο, 
σχοινί, μπορεί να είναι κάποια από αυτά. 

• Στην τσέπη που βρίσκεται στο καπάκι (το γνωστό κεφαλάρι) ή άλλες εξωτερικές 
τσέπες, τοποθετήστε πράγματα που είναι άμεσης χρήσης. Χάρτες, πυξίδα, σφυρίχτρα, 
GPS, χαρτί υγείας, σουγιά, σνάκς, γυαλιά ηλίου και αντηλιακό π.χ. 

• Στο εξωτερικό μπορείτε να δέσετε με τους ειδικούς ιμάντες που διαθέτουν τα σακίδια, 
το υπόστρωμα, την σκηνή, κ.λ.π. 

Συμβουλές 
• Γεμίστε τα κενά που μπορεί να δημιουργηθούν ανάμεσα στα βαριά, συμπαγή υλικά 

(μαγειρικά σκεύη π.χ.), με πράγματα που μπορείτε να στριμώξετε ανάμεσα (κάλτσες, 
μπλούζες κλπ). 

• Εκμεταλλευτείτε τον κενό χώρο μέσα στα μαγειρικά σκεύη γεμίζοντάς το με άλλα 
πράγματα (φαγητά, αναπτήρας, κ.α). 

• Αν χρησιμοποιείτε ασκό νερού και το σακίδιο έχει ειδική θήκη, βάλτε τον πριν γεμίσετε το 
σακίδιο πλήρως. Αν έχετε μπουκάλι, βάλτε το στις ειδικές ελαστικές τσέπες που υπάρχουν 
δεξιά και αριστερά, εξωτερικά του σακιδίου. 

• Σφίχτε καλά τους ιμάντες για να μην κουνιούνται τα πράγματα στο σακίδιο. 
• Μην κρεμάτε πολλά πράγματα έξω από το σακίδιο γιατί πιάνονται σε κλαδιά και 

επιρεάζουν την ισορροπία.  
• Δένετε καλά τα υλικά για να μην τα χάσετε. 
• Τα τεχνικά εργαλεία συνήθως δένονται έξω από το σακίδιο στις ειδικές θηλιές ή να τα 

βάλετε μέσα στο σακίδιο (σε ειδική θήκη για να μην σχίσουν άλλα πράγματα), σε σημείο 
με άμεση πρόσβαση. 

• Ακόμα και αν το σακίδιο σας είναι αδιάβροχο, πάρτε ένα έξτρα αδιάβροχο κάλυμμα για 
αυτό και βάλτε τα ρούχα σας και άλλα υλικά ευαίσθητα στην υγρασία σε αδιάβροχες 
θήκες. 

Ιδανικά, θα πρέπει το Β.Ο.Β.72 να: 
• είναι καλοζυγισμένο όταν το έχετε ρυθμίσει σωστά και στηρίζεται στους γοφούς σας.  
• να το νιώθετε συμπαγές, χωρίς να μετακινούνται τα πράγματα μέσα. 
• όταν περπατάτε να το νιώθετε ένα με το σώμα σας και να μην σας βγάζει εκτός 

ισορροπίας. 
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Λίγα λόγια για τον συγγραφέα. 
 
Ο Δημήτρης Κόλλιας γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Πάτρα. Υπήρξε απλό και ιδρυτικό μέλος 
εθελοντικών διασωστικών ομάδων, με δεκάδες εκπαιδεύσεις και πιστοποιήσεις σε θέματα 
πολιτικής προστασίας και άμυνας, συμμετοχές σε συνέδρια, κ.λπ.. Είναι Πτυχιούχος 
Μηχανικός Έργων Υποδομής και Γεωλόγος, με μεταπτυχιακές σπουδές τόσο σε Γεωτεχνικά 
- Περιβαλλοντικά θέματα όσο και στην Ανάλυση και Διαχείριση Ανθρωπογενών και Φυσικών 
Καταστροφών, ενώ έχει αποφοιτήσει και από την σχολή Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου 
Ανάγκης. Σήμερα εργάζεται στην διαχείριση υδατικών πόρων. 
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Λίγα λόγια για τον 

συγγραφέα. 
 
Ο Δημήτρης Κόλλιας 
γεννήθηκε και 
μεγάλωσε στην Πάτρα. 
Υπήρξε απλό και 
ιδρυτικό μέλος 
εθελοντικών 
διασωστικών ομάδων, 
με δεκάδες 
εκπαιδεύσεις και 
πιστοποιήσεις σε 
θέματα πολιτικής 
προστασίας και άμυνας, 
συμμετοχές σε 
συνέδρια, κ.λπ.. Είναι 
Πτυχιούχος Μηχανικός 
Έργων Υποδομής και 
Γεωλόγος, με 
μεταπτυχιακές σπουδές 
τόσο σε Γεωτεχνικά -
Περιβαλλοντικά θέματα 
όσο και στην Ανάλυση 
και Διαχείριση 
Ανθρωπογενών και 
Φυσικών Καταστροφών, 
ενώ έχει αποφοιτήσει 
και από την σχολή 
Πολιτικής Σχεδίασης 
Εκτάκτου Ανάγκης. 
Σήμερα εργάζεται στην 
διαχείριση υδατικών 
πόρων. 

  
 

  

 



 




