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Ένα μικρό κιτ
επιβίωσης. 

Αποτελείται από ένα μικρό 
κουτί(πλαστικό ή μεταλλικό ή 

τσαντάκι αδιάβροχο)
που μπορούμε να το έχουμε 
στο αυτοκίνητο, στο γραφείο 

ή στο σακίδιο που 
χρησιμοποιούμε 

καθημερινά.
Ενδεικτικά μερικά εργαλεία 
για ένα κιτ μπορεί να είναι 

τα παρακάτω: 









Παραθέτω παρακάτω τα αντικείμενα που καλύπτουν μια 
βασική σύσταση ενός λειτουργικού κυτίου επιβίωσης

• Έναν πολύ καλό σουγιά ή πολυεργαλείο. ( από 10 €)
• Στυλό αυτοάμυνας και για θραύση κρυστάλλων (από 15 €)
• Φύλλα αλουμινόχαρτου που μπορούν να φανούν πολύ χρήσιμα 

είτε ως ανακλαστήρες ή για βρασμό.
• Υδροδοχείο ( από 10 €) ή Πλαστική σακούλα που μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά νερού, αλλά και για απλή 
κουκούλα.

• Παραμάνες και σετ ραπτικής.(από 1 €)
• Μικρός μεγεθυντικός φακός- χαρτί & μολύβι
• Ένα μικρό φακό- Αναπτήρα θυέλλης -powerbank (πολυεργαλείο)

(από 15 €)
• Θερμική κουβέρτα επιβίωσης .(από 2 €)
• Αλάτι -ηλεκτρολύτες
• Σπινθηριστής μαγνησίου(από 4 €)
• Πριόνι-αλυσίδα (από 4 €)



• Πυξίδα- σφυρίχτρα –σχοινί (σε ένα βραχιόλι επιβίωσης)( από 6 €)

• Κάρτα πολυεργαλείο (από 4 €)

• Τσιρότα για μικροτραυματισμούς και αμυχές.

• Αδιάβροχο πόντο ( από 1 €)

• Αποστειρωτικά νερού (χάπια χαλαζόνης), μερικά για έκτακτη 
ανάγκη.

• Βάμμα πρόπολης- διαθέτει αντιβακτηριδιακές, αντιμυκητιακές, 
αντιβιοτικές και αντισηπτικές ιδιότητες.(από 6 €)

• Λάδι Αρνικας, είναι πολύ αποτελεσματικό στην αντιμετώπιση 
οιδημάτων, μολύνσεων και στην άμεση ανακούφιση από τον πόνο. 
(από 6 €)

• Μια μικρή ποσότητα χρημάτων φυλαγμένη σε κάποιο σακουλάκι.



Έτοιμα κιτ επιβίωσης στο εμπόριο  ( από 15 €)



Τσαντάκι πρωτων βοηθειων -Βασικά περιεχόμενα
Αναλγητικά και αντιπυρετικά (Depon,κ.λ.π)
Φάρμακα για την αντιμετώπιση γαστρεντερικών διαταραχών: αντιόξινα (πχ Μαγειρική σοδα-Simeco) 
αντιδιαρροΐκά (πχ Imodium), αντιεμετικά (πχ Primperan), φακελίσκοι ηλεκτρολυτών για την πρόληψη 
αφυδάτωσης
Ένεση αυτοχορηγούμενης αδρεναλίνης (Anapen), ιδιαίτερα αν υπάρχει ιστορικό σοβαρής αλλεργικής 
αντίδρασης ή αναφυλαξίας
Γάντια latex μιας χρήσης (τουλάχιστον 2 ζεύγη)
Αυτοκόλλητοι επίδεσμοι
Γάζες αποστειρωμένες
Ελαστικοί επίδεσμοι για διαστρέμματα
Αντισηπτικά υγρά (Betadine, οινόπνευμα κλπ)
Ψαλίδι- Αυτοκόλλητη ταινία 
Αντιβακτηριακές (πχ Fucidin) και αντιμυκητιασικές κρέμες
Κρέμα κορτιζόνης για αντιμετώπιση αλλεργικών αντιδράσεων σε τσιμπήματα από έντομα (κνησμός 
κλπ)
Γέλη αλόης για ηλιακά εγκαύματα
Φυσιολογικός ορός για τα μάτια ή τη μύτη
Θερμόμετρο
Εντομοαπωθητικό 
Αντηλιακό (με δείκτη προστασίας τουλάχιστον 15 SPF)
Στιγμιαία Παγοκομπρέσα
Είναι καλό να έχουμε όχι μόνο ένα μικρό φαρμακείο με τα απαραίτητα για παροχή Ά 
Βοηθειών, αλλά να έχουμε μεριμνήσει και για τα αναγκαία προσωπικά φάρμακα μελών της 
οικογένειας



Δημιουργία «Σάκου εκτάκτου 
ανάγκης»

θα περιλαμβάνει ότι κρίνετε απαραίτητο 
και  θέλετε να διασώσετε σε περίπτωση 

άμεσης ανάγκης εγκατάλειψης της οικίας 
σας, για οποιονδήποτε λόγο, (πχ σεισμό, 

πυρκαγιά κλπ).
Ένας καλός τρόπος να ξεκινήσει κάποιος το 

πακετάρισμα είναι να απλώσει στο πάτωμα 
όλα όσα θεωρεί ότι χρειάζεται να πάρει 

μαζί του! Με τον τρόπο αυτό θα μπορέσει 
να σχηματίσει μία καλύτερη εικόνα για το 
βάρος του εξοπλισμού του, τις ελλείψεις, 

αλλά και τα περιττά πράγματα.
Θα πρέπει να έχετε υπόψη ότι το βάρος 

του σακιδίου δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 
10-12 Kg.



• Πολύτιμα εργαλεία όπως το φίλτρο 
νερού, το μικρό κιτ επιβίωσης, ή το 
φαρμακείο θα πρέπει να είναι 
εύκολα προσπελάσιμα σε 
πλευρικές τσέπες 
Έχει υπολογιστεί ότι για ένα 
σακίδιο 72 ωρών ιδανικό μέγεθος 
είναι αυτό μεταξύ των 35-40 
λίτρων, ώστε η μεταφορά του να 
είναι μια εύκολη υπόθεση. 

Παρακάτω αναφέρονται είδη που 
πρέπει να υπάρχουν μέσα στο 
Σακίδιο Έκτακτης Ανάγκης (ΣΕΑ):



Τι πρέπει να περιέχει ένα Σακίδιο Έκτακτης 
Ανάγκης

• Νερό- φίλτρο νερού-υδροδοχειο,20 ταμπλέτες καθαρισμού νερού (Η κάθε ταμπλέτα είναι 
ικανή να καθαρίσει 1 λίτρο νερού

• Τρόφιμα / είδη παρασκευής τροφίμων ,κουταλοπίρουνα, σετ καραβάνας
Πρέπει το ΣΕΑ να περιέχει τρόφιμα μεγάλης διάρκειας ,ψηλής θερμιδικής αξίας( γεύματα 

Ε.Α, ξηρούς καρπούς, σταφίδες, σοκολάτες, Παιδική φρουτόκρεμα, φακελάκια ροφημάτων, 
ζάχαρι,αλάτι)

Επίσης δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε ειδικά αντικείμενα όπως μπιμπερό, μασέλες, εφεδρικά 
γυαλιά οράσεως, φακοί επαφής με τα παρελκόμενά τους και ότι άλλο μας είναι απαραίτητο.

• Αντίγραφα εγγράφων -φωτογραφίες Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε πακεταρισμένα έτσι 
ώστε να προστατεύονται από το νερό, αντίγραφα όλων των σημαντικών εγγράφων μας,(η να 
τα έχουμε περάσει σ’ένα USB Stick ή άλλο τύπο εξωτερικής μονάδας μνήμης με τα 
περιεχόμενα του υπολογιστή μας (προσωπικά ή επαγγελματικά, ταυτότητα, διαβατήριο, 
άδεια οδήγησης, πιστοποιητικά γέννησης, πιστοποιητικό γάμου, αριθμούς τραπεζικών 
λογαριασμών,  κλπ) που δεν θέλουμε να χάσουμε.

• Φακός - ραδιόφωνο έκτακτης ανάγκης ηλιακό και με δυναμό.
• Ρουχισμό (πετσέτα, εσώρουχα ,κάλτσες, ισοθερμικά ρούχα ,καπέλο-σκουφάκι, αδιάβροχο 

σετ, αδιάβροχα Πόντσο επιβίωσης )
• Μικρό κιτ επιβίωσης
• Σφυρίχτρα 5 σε 1 (σφυρίχτρα, πυξίδα, καθρέφτης, κλπ)
• Φωτισμό (3 Stic δημιουργίας φωτός 12 ωρών)
• Υπνόσακος-σκηνή
• Γάντια εργασίας
• Είδη πρώτων βοηθειών ( τσαντάκι πρώτων βοηθειών)
• Είδη προστασίας ( Εντομοαπωθητικά, σπρέι αυτοάμυνας π.χ πιπεριού
• Είδη θερμότητας ( θερμάστρα τσέπης, προσανάμματα, αναπτήρα θυέλλης-αντιανεμικά  

σπίρτα)
• Κουβέρτες επιβίωσης για όλα τα μέλη της οικογένειας(προστασία έναντι της ζέστης και του 

κρύου)







Σε έκτακτη ανάγκη: συμβουλές που θα σας 
«λύσουν», τα χέρια

• Χρησιμοποιήστε ένα μπλουζάκι για να φιλτράρετε το νερό.

• Βάλτε χορτάρια κάτω από τα ρούχα σας για να ζεσταθείτε, αλλά και για να προφυλαχθείτε από την υποθερμία.

• Τα κουνούπια, οι μύγες και τα άλλα έντομα δεν θέλουν την μυρωδιά των καμμένων βοτάνων. Έτσι, μπορείτε να προστατευτείτε.

• Ξεφορτωθείτε την φαγούρα από τσιμπήματα εντόμων με οδοντόκρεμα.

• Αν γρατζουνιστείτε, βάλτε λίγο λιποζάν για να εμποδίσει τη συσσώρευση βακτηρίων στο κόψιμο.

• Χρησιμοποιήστε ένα ταμπόν για να σταματήσετε την αιμορραγία, καθώς θα απορροφήσει το αίμα σας. Ιδανικό για προσάναμμα, για 
να σταματήσει την αιμορραγία στη μύτη, για ωτασπίδες και γι’ απολύμανση νερού (μέσω διύλισης) 

• Ξύστε λίγο πλαστικό και ανάψτε εύκολα φωτιά.

• Για να φτιάξετε μια πυξίδα, βάλτε ένα φύλλο στο νερό και μια βελόνα πάνω από το φύλλο.

• Πως να ξεχωρίσετε ένα δηλητηριώδες από ένα μη δηλητηριώδες. Ένα χαρακτηριστικό είναι πως το δηλητηριώδες φίδι αφήνει 
μεγάλες τρύπες, που κάνει με τα μπροστινά του δόντια.

• Αλουμινόχαρτο. Απίστευτα χρήσιμο. Τυλίγει, διατηρεί, μεταφέρει τόσο στερεά όσο και υγρά. Κατασκευάζει πρόχειρους ηλιακούς 
φούρνους στην ύπαιθρο, πιάτα, ποτήρια, κουτάλια. Χρησιμοποιείται σαν καθρεφτάκι για σήματα. Αντικαθιστά τις κουβέρτες στο κρύο 
και τ’ αδιάβροχα στη βροχή. 

• Προφυλακτικό. Ιδανικό  για κουβάλημα νερού, σηκώνει μέχρι ένα λίτρο. Καθότι αδιάβροχο, γίνεται αποθηκευτικός χώρος για ευπαθή 
αντικείμενα. Ως αποστειρωμένο, μαζί με το αλουμινένιο περιτύλιγμα, αντικαθιστά τον επίδεσμο σε κομμένα δάχτυλα. Προτιμώνται τα 
πιο απλά χωρίς αρώματα ή έξτρα ουσίες. 

• Εφημερίδα. Μια εφημερίδα φορεμένη κατάσαρκα μειώνει την αίσθηση του κρύου. 

• Σακούλες σκουπιδιών. Ανθεκτικές, ελαφριές και ευρύχωρες, χωρίς να πιάνουν χώρο. Σαν αντιανεμικό sleeping bag, σαν μεταφορείς 
τροφής και νερού, ακόμη και χιονιού. Γεμισμένες με φύλλα, είναι ένα πρώτης τάξης στρώμα για μερικές ημέρες.

• Κάλτσες. Εκτός από το να ζεσταίνουν τα πόδια και να τα κρατάνε στεγνά οι κάλτσες μπορούν να φορεθούν και σαν γάντια, είτε για το 
κρύο είτε για διάφορα βρώμικα αντικείμενα. Οι καθαρές και βαμβακερές, ως φίλτρο γι’ απολύμανση νερού.

• Κολλητική ταινία. Φτιάχνει , στεγανοποιεί , συγκρατεί εύθραυστα μέρη και τα κάνει λειτουργικά. Γίνεται σκοινί, χερούλι, μπρελόκ. 

• Πράσινο σαπούνι. Το πράσινο σαπούνι είναι ένα ολοκληρωμένο σετ καθαρισμού από μόνο του. Ιδανικό για τα μαλλιά, το σώμα,τα
πιάτα και τα ρούχα. Είναι φτηνό, μεταφέρεται εύκολα και μυρίζει ωραία.

• Μπαντάνα. Κρατά ζεστό το λαιμό και το πρόσωπο, σκουπίζει τον ιδρώτα, είναι πρόχειρος επίδεσμος και μπλοκάρει σε κάποιο βαθμό 
διάφορα τοξικά και χημικά αέρια.

https://www.enimerotiko.gr/plus/odigies/38-exypnes-idees-gia-na-organosete-kai-na-apothikeysete-ta-pragmata-sas-kai-na-kerdisete-choro-sto-spiti/


Το πιο σημαντικό «αντικείμενο» για επιβίωση σε 

ακραίες καταστάσεις, είναι η προετοιμασία

Και αχρείαστα να’ ναι.

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
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