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Οδηγός για το Rafting 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Αν ονειρευόσασταν να κάνετε βαρκάδα, σε όμορφα πεντακάθαρα 
νερά λιμνών ή στα υγρά σοκάκια της Βενετίας, με την αντίστοιχη 
ειδυλλιακή παρέα και με τον γονδολιέρη να τραβάει κουπί μην έρθετε 
σε μας. Εμείς μόνο μπορούμε να σας δώσουμε δόσεις αδρεναλίνης 
μέσα σε νερά ορμητικά ποταμών και με βάρκες που αντέχουν σε 
ακραίες καταστάσεις. Οι «γονδολιέρηδές» μας, είναι έτοιμοι ανά 
πάσα στιγμή να σας δώσουν το όνειρο που εμείς ζούμε με ανοιχτά 
μάτια. 
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ΟΙ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΣ 

 

Rafting  
 

Κατάβαση ποταμού  
 

 
 
Το rafting έχει πάρει την ονομασία του από την αγγλική λέξη raft (= 
σχεδία).  
 
Στην ουσία πρόκειται για την κατάβαση ποταμού με φουσκωτή βάρκα 
που κινείται με κουπιά. Το ρεύμα του ποταμού είναι αυτό που καθορίζει 
την πορεία, ενώ τα κουπιά χρησιμοποιούνται για την αποφυγή των 
εμποδίων ή σε άλλη περίπτωση ανάγκης. Ο αριθμός των επιβατών 
καθορίζεται από το μέγεθος της βάρκας, αλλά συνήθως στις οργανωμένες 
εκδρομές οι βάρκες φιλοξενούν 6-10 άτομα και τον οδηγό.  
Το rafting είναι ένα πολύ κοινωνικό άθλημα που φέρνει τον άνθρωπο σε 
επαφή με το παρθένο φυσικό περιβάλλον, ενώ ταυτόχρονα ασκείται και 
διασκεδάζει. Είναι ευεργετικό για όλους τους ανθρώπους που ζουν σε 
μεγαλουπόλεις. Αυτός είναι και ένας από τους λόγους που τα τελευταία 
χρόνια γνωρίζει και στη χώρα μας μεγάλη διάδοση.  
Η περιγραφή που ακολουθεί αναφέρεται σε ποτάμια με βαθμό δυσκολίας 
1 έως 3, δηλαδή χαμηλού έως μέτριου βαθμού δυσκολίας, όπου δεν 
απαιτούνται ειδικές γνώσεις και εκπαίδευση, πέρα από τις οδηγίες που θα 
δώσει ο υπεύθυνος συνοδός της εκδρομής.  
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Πριν ξεκινήσουμε το ταξίδι  
 
Πριν ξεκινήσουμε για μια εκδρομή rafting, μας απασχολούν σίγουρα τα 
περισσότερα από τα πιο κάτω ερωτήματα: 
 

• Έχω την κατάλληλη εκπαίδευση και εμπειρία;  
• Έχω ξαναταξιδέψει σε αυτό το μέρος;  
• Υπάρχει περίπτωση να έχει αλλάξει κάτι στη συγκεκριμένη διαδρομή;  
• Πόσο κρύα θα είναι τα νερά;  
• Βρίσκομαι σε καλή φυσική κατάσταση;  
• Γνωρίζω τις απαραίτητες κωπηλατικές τεχνικές (roll);  
• Ξέρω τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση ατυχήματος (τεχνικές 

διάσωσης);  
• Θα είμαι μόνος ή με άλλους;  
• Αν ναι, με πόσους και τι γνώσεις έχουν;  
• Αν συμβεί κάτι απρόβλεπτο, θα ξέρουν τι να κάνουν;  
• Έχω τον απαραίτητο εξοπλισμό;  
• Φορώ τα κατάλληλα ρούχα;  
• Είμαι προετοιμασμένος για όλες τις περιπτώσεις;  

 
Σκοπός του παρόντος ενημερωτικού εντύπου είναι να λύσει τις 
περισσότερες απορίες από αυτά τα ερωτήματα, να μας προετοιμάσει  και 
να μας δώσει μία πρώτη γνωριμία με τον εξοπλισμό, με τον τρόπο χρήσης 
του καθώς και με τον τρόπο που θα πραγματοποιήσουμε την δράση. 
 
Η βάρκα  
 

 
 
Οι φουσκωτές βάρκες που χρησιμοποιούμε στο rafting είναι διάφορων 
μεγεθών.  
Μεγαλύτερη βάρκα σημαίνει περισσότερη άνεση και ευρυχωρία, αλλά 
μεγαλύτερο βάρος και δυσκολία στο μανουβράρισμα.  
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Οι βάρκες που χρησιμοποιούνται συνήθως στις οργανωμένες εκδρομές 
rafting φιλοξενούν 6-10 άτομα και τον οδηγό (αν ο βαθμός δυσκολίας 
είναι πάνω από 3).  
Κάθε βάρκα έχει βαλβίδες ασφαλείας (βιδωτή), η οποία χρησιμοποιείται 
για να τη φουσκώνουμε ή να την ξεφουσκώνουμε αν χρειαστεί. Στον 
εξοπλισμό περιλαμβάνονται τα κουπιά (ένα για κάθε άτομο), καθώς και 
κράνη και σωσίβια για όλους.  
Σε πολύ δύσκολες και επικίνδυνες διαδρομές χρησιμοποιούνται και ειδικά 
καλύμματα για τους αγκώνες και τα γόνατα, όπως και φαρμακείο και ένα 
κιτ επιδιόρθωσης για μικροζημιές (αντλία και υλικά που κλείνουν τυχόν 
μικρές τρύπες)  
 
Πώς μπαίνουμε;  
 
Διαλέγουμε ένα σημείο στην όχθη που να μην είναι βαθύ ή λασπώδες. 
Πρώτα βάζουμε τα πράγματά μας μέσα στη βάρκα (και όχι στους 
φουσκωτούς θαλάμους, αν δεν θέλουμε να τα μαζεύουμε από το νερό). 
Ακουμπάμε στη βάρκα με την κοιλιά και ανεβαίνουμε προσεκτικά. Καλό 
είναι να προσέχουμε το βάθος του νερού. Η βάρκα θα κολλήσει στο βυθό 
από το βάρος των επιβατών αν είναι πολύ έξω.  Αντιστοίχως, για να 
βγούμε, φροντίζουμε να πλησιάσουμε σε κάποιο χαμηλό σημείο στην 
όχθη χωρίς εμπόδια. Βάζουμε το πόδι μας ή ένα κουπί για να 
σταματήσουμε τη βάρκα και βγαίνουμε προσεκτικά. Αν δεν υπάρχει 
χαμηλό σημείο αποβίβασης και πρέπει να βγείτε από τη βάρκα 
κατευθείαν στην όχθη, φροντίστε να κρατηθείτε από κάποιο σταθερό 
σημείο (ρίζες ή κλαδιά δέντρου) χωρίς να χαλαρώσετε το πιάσιμό σας στη 
βάρκα.  
 
Πώς καθόμαστε και τι προσέχουμε;  
 
Ο οδηγός τοποθετεί το πλήρωμα στη σωστή θέση μοιράζοντας 
συμμετρικά το βάρος.  
Φροντίστε να καθίσετε αναπαυτικά με τρόπο που δεν θα σας εμποδίζει να 
κωπηλατείτε.  
Δεν πρέπει να γίνονται απότομες κινήσεις ή μετακινήσεις και αλλαγές 
θέσεων γιατί μπορούν να προκαλέσουν μικροατύχημα (πτώση κάποιου 
στο νερό).  
Καλό είναι τα ακριβά αντικείμενα (φωτογραφικές μηχανές, 
βιντεοκάμερες, πορτοφόλια κ.ά) να ασφαλίζονται, γιατί αν πέσουν στο 
νερό υπάρχει δυνατότητα να χαθούν. Φροντίστε να μην κουβαλάτε 
πράγματα στις τσέπες σας (εκτός αν κλείνουν με φερμουάρ).  
 
Και φροντίστε να μην σπάσετε το κουπί σας.  
Αυτό θα είναι το βασικό σας εργαλείο για τη διάρκεια της 
διαδρομής.  
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  Ο αρχηγός και οι θέσεις του πληρώματος  
 
Πώς κυβερνάμε;  
 
Με τα κουπιά, υπακούοντας τον οδηγό, ανάλογα με το ρεύμα και τα 
εμπόδια.  
 
Χρειάζεται συντονισμός και γι' αυτό μόνο ο υπεύθυνος πρέπει να δίνει 
εντολές ώστε να αποφεύγεται η σύγχυση.  
Ο οδηγός εξηγεί τι πρέπει να γίνεται πριν ξεκινήσει η εκδρομή και 
φροντίζει ώστε όλα να πάνε καλά.  
Το ευχάριστο είναι ότι το νερό στα μικρότερα ποτάμια κινείται αργά και 
μας δίνει τη δυνατότητα να θαυμάσουμε το τοπίο. 
Θα υπάρξουν όμως και σημεία όπου θα χρειαστεί να συγκεντρωθούμε στη 
βάρκα και στο μανουβράρισμά της.  
Εάν θέλουμε να ελέγξουμε το βάθος του ποταμού μπορούμε να βυθίσουμε 
ένα κουπί.  
Το βάθος αλλάζει πολύ συχνά σε ένα ποτάμι και χρειάζονται συχνά 
τέτοιες μετρήσεις.  
Αν πατήσουμε στο νερό, πρέπει να ελέγχουμε κάθε βήμα μας πριν το 
κάνουμε.  
 
Αν τρυπήσει η βάρκα;  
 
Κάποια μικρή τρύπα ενδέχεται να εμφανιστεί.  
Συνήθως είναι μικρή και επισκευάζεται επί τόπου. Όσο πιο μικρή βέβαια 
τόσο και πιο δύσκολο να τη βρεις.  
Την εντοπίζουμε με το αφτί, με την αφή (περνώντας αργά το χέρι μας 
πάνω στην επιφάνεια, ή βυθίζουμε τη βάρκα στο νερό, ψάχνοντας για τις 
φυσαλίδες του αέρα.  
Για να κλείσουμε την τρύπα, πρώτα ξεφουσκώνουμε τη βάρκα αρκετά, για 
να μην ασκεί πίεση ο αέρας στο βούλωμα, και μετά χρησιμοποιούμε 
ειδικά τσιρότα.  
Μπορεί αντί για τσιρότο να απλώσουμε ειδική κόλλα και να περιμένουμε 
να στεγνώσει πριν ρίξουμε τη βάρκα πάλι στο νερό.  
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Αν η τρύπα είναι μεγάλη και δεν επιδιορθώνεται, υπάρχουν δυο 
περιπτώσεις:  
 
α) αν κατεβαίνετε το ποτάμι με μεγάλη παρέα με αρκετές βάρκες κάνετε 
"βάρκα-στοπ" και ουδέν πρόβλημα,  
β) αν κατεβαίνετε μόνοι σας το ποτάμι, τραβάτε τη βάρκα στην όχθη, την 
ασφαλίζετε και ετοιμάζεστε για την περισυλλογή σας από τον φορέα.  
 
Τα εμπόδια  
 
Κάθε εμπόδιο για καλό αφού η μεγάλη ικανοποίηση του rafting είναι η 
αίσθηση που έχεις όταν ξεπερνάς τα εμπόδια που συναντάς στο δρόμο 
σου, είτε φυσικά είτε τεχνητά, τόσο στην επιφάνεια όσο και κάτω από το 
νερό.  
Οι πεσμένοι κορμοί δέντρων με τεντωμένα κλαδιά μπορεί να αποτελέσουν 
ένα πολύ επικίνδυνο εμπόδιο αν δεν προσέξει κανείς.  
Τα εμπόδια που βρίσκονται κάτω από το νερό (βράχια, κλαδιά κ.ά.) τα 
διακρίνουμε από τα αναριγίσματα που δημιουργεί το ρεύμα στην 
επιφάνεια του νερού.  
Επίσης πρέπει να γνωρίζουμε αν υπάρχουν τεχνητά φράγματα στο ποτάμι. 
Αν το εμπόδιο φαίνεται αξεπέραστο, υπάρχει η δυνατότητα να 
τραβήξουμε τη βάρκα και να τη μεταφέρουμε πεζοί παρακάτω, 
αφήνοντας το πίσω μας.  
 
Εκπαίδευση  
 
Οι σχολές ή οι φορείς που διοργανώνουν εκδρομές rafting αναλαμβάνουν 
και την εκπαίδευση. Αυτό ισχύει για τη βασική εκπαίδευση σε ποτάμια με 
μικρό βαθμό δυσκολίας.   
Υπάρχει όμως και η δυνατότητα περαιτέρω εκπαίδευσης σε τμήματα, 
ανάλογα με τη συμμετοχή.  
Ο καλύτερος και ασφαλέστερος τρόπος είναι η πρακτική και η σταδιακή 
εξάσκηση χωρίς βιασύνες και παλικαρισμούς.  
 
Ποιοι μπορούν να κάνουν;  
 
Αυτό είναι ανάλογο με το βαθμό δυσκολίας του ποταμού.  
Σε ποτάμια με βαθμό δυσκολίας 1 έως 3, σχεδόν όλοι από 8-9 χρονών και 
πάνω θεωρούνται ικανοί. 
Το rafting δεν απαιτεί ιδιαίτερη φυσική κατάσταση. Υποχρεωτική είναι 
όμως η γνώση κολύμβησης για όλους.  
Σε ποτάμια με βαθμό δυσκολίας από 3 και πάνω χρειάζεται ανάλογη 
εμπειρία και καλύτερη φυσική κατάσταση.  
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Πότε γίνεται;  
 
Αφού το άθλημα γίνεται σε ποτάμια, είναι απαραίτητο να είναι ικανοποιητικά 
ψηλή η στάθμη του νερού.  
Ανάλογα με την περιοχή, η περίοδος αρχίζει τον Οκτώβριο και μπορεί να 
διαρκέσει έως και τα μέσα του καλοκαιριού.  
Σημαντικό ρόλο παίζουν πάντα και οι ιδιαίτερες τοπικές καιρικές συνθήκες.  
 
Πως φτάνω στο ποτάμι;  
 
Συνήθως με δικό σας μεταφορικό μέσον, χωρίς να αποκλείεται η 
μεταφορά από τον διοργανωτή-φορέα. Μια τακτική που χρησιμοποιείται 
ευρέως είναι να πηγαίνουν οι εκδρομείς με δικό τους μέσον στο σημείο 
του ποταμού που τελειώνει η διαδρομή rafting και να αφήνουν εκεί τα 
αυτοκίνητά τους. Από εκεί μεταφέρονται με κάποιο λεωφορείο στο 
σημείο εκκίνησης της διαδρομής, όπου περιμένουν και οι βάρκες.  
 
Πόσο διαρκεί μια διαδρομή;  
 
Η διάρκεια διαφέρει ανάλογα με την απόσταση, τη μορφολογία, το βαθμό 
δυσκολίας του ποταμού και τις καιρικές συνθήκες.  
Μπορεί να είναι σύντομη (1 ώρα) ή να διαρκέσει από 2 έως 6-7 ώρες.  
Πολλές φορές η απόλαυση που χαρίζει το ποτάμι είναι τόσο έντονη που 
είναι συνηθισμένο το φαινόμενο να τραβιέται η βάρκα στην ξηρά και να 
μεταφέρεται με τα πόδια αρκετή απόσταση προκειμένου να ξαναβιώσει το 
πλήρωμα την ευχάριστη εμπειρία, γεγονός που μπορεί να επιμηκύνει το 
συνολικό χρόνο της εκδρομής.  
 
Τι φοράμε;  
 
Πάντα ανάλογα με τον καιρό.  
Αν είναι αρκετά ζεστός, μαγιό (ή σορτς, ακόμα και αθλητική φόρμα ) και 
αθλητικό μπλουζάκι.  
Επειδή σίγουρα θα έλθετε σε επαφή με το νερό, καλό είναι να έχετε μαζί 
σας επιπλέον κάλτσες, καθώς και πετσέτα(ες) για στέγνωμα. Ο επιπλέον 
ρουχισμός πρέπει να μεταφέρεται σε πλαστικές σακούλες ή αδιάβροχους 
σάκους.  
Από εκεί και πέρα, όσο πιο κρύος ο καιρός τόσο χοντρότερα τα ρούχα.  
Οι διοργανωτές παρέχουν και ειδικές ολόσωμες στολές από νεοπρένιο για 
καλύτερη προστασία και στεγανότητα.  
Όσον αφορά στα παπούτσια, μπορείτε να φορέσετε σανδάλια ή 
σαγιονάρες, αλλά επειδή θα χρειαστεί συχνά να μπαίνετε και να βγαίνετε 
από τη βάρκα, καλύτερα είναι τα κλειστά παπούτσια θαλάσσης ή ένα 
ζευγάρι παλιά αθλητικά παπούτσια. Απαραίτητα είναι επίσης, το κράνος 
και το σωσίβιο και αυτά όμως τα παρέχουν οι διοργανωτές της εκδρομής.  
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Εξοπλισμός  
 
Εκτός από το σκάφος, ο βασικός εξοπλισμός περιλαμβάνει τα εξής:  
 

Κουπιά  
 

Είναι το βασικό εργαλείο του κωπηλάτη, το οποίο και παίζει καθοριστικό 
ρόλο τόσο στις επιδόσεις όσο και στην απόλαυση.  
Τα κουπιά (μονά ή διπλά) κατασκευάζονται από διάφορα υλικά (ξύλο, 
αλουμίνιο, διάφορα μοντέρνα πλαστικά) και συνδυασμούς (π.χ., 
αλουμίνιο για το κυρίως κουπί και πλαστικό για τα πτερύγια).  
Μπορεί να είναι μονοκόμματα ή σπαστά. Τα δεύτερα μπορούν να 
συναρμολογηθούν και να αποσυναρμολογηθούν σε δύο-τρία κομμάτια 
γεγονός που τα κάνει βολικότερα στη μεταφορά και στην αποθήκευση.  
Τα σπαστά κουπιά συνήθως παίζουν το ρόλο του εφεδρικού κουπιού που 
πρέπει να έχουμε μαζί μας και όχι του κυρίως κουπιού, για λόγους 
ασφαλείας. Το κουπί λειτουργεί υπό συνεχείς πιέσεις και πρέπει να είναι 
συμπαγές και ανθεκτικό. Τα κουπιά έχουν μήκος από δύο έως δυόμισι 
μέτρα και τα πτερύγιά τους μπορεί να είναι συμμετρικά ή ασύμμετρα. 
Ασύμμετρα είναι τα πτερύγια των οποίων η κόψη στο άκρο της είναι λοξή. 
Δίνουν έναν απαλότερο ρυθμό στον κωπηλατικό παλμό, γιατί όταν 
βυθίζονται στο νερό, μειώνεται το στρίψιμο του κουπιού στα χέρια μας. 
Ένα άλλο στοιχείο των κουπιών είναι η παραλληλία των πτερυγίων. Στα 
παλιά κλασικά κουπιά, τα πτερύγια ήταν παράλληλα μεταξύ τους. Αυτού 
του τύπου τα κουπιά παρουσιάζουν ένα μειονέκτημα: αν φυσά άνεμος, το 
πτερύγιο που είναι έξω από το νερό προβάλλει αντίσταση, και έτσι 
μειώνεται η αποτελεσματικότητα και αυξάνεται η κούραση. Για το λόγο 
αυτό τα μοντέρνα κουπιά έχουν τα πτερύγιά τους υπό γωνία που μπορεί 
να φτάνει τις 90 μοίρες, δηλαδή, όταν το ένα πτερύγιο είναι σε οριζόντια 
θέση, το άλλο να είναι σε κάθετη. Έτσι, όταν το ένα κουπί βρίσκεται στο 
νερό, το άλλο πτερύγιο δεν προβάλλει αντίσταση στον αέρα. Τα κουπιά 
αυτού του τύπου λέγονται feathered. Χρειάζονται όμως κάποια εξάσκηση 
γιατί ο κωπηλάτης πρέπει σε κάθε βύθισμα να περιστρέφει με μια κίνηση 
του καρπού το κουπί για το επόμενο.  
 

Σωσίβιο-γιλέκο  

 
Είναι υποχρεωτικό. Τα σωσίβια είναι ειδικά κατασκευασμένα με βαθύ κόψιμο 
στις μασχάλες για να μην εμποδίζουν την κωπηλασία. Εκτός από τη σωστική 
τους χρήση, προστατεύουν το σώμα του κωπηλάτη από χτυπήματα και την 
απώλεια θερμότητας.  
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Κράνος  

 
 
Το κράνος είναι προαιρετικό σε διαδρομές σε ήρεμα νερά (λίμνες, ήρεμη 
θάλασσα) αλλά απαραίτητο σε διαδρομές στις οποίες υπάρχει κίνδυνος, 
όπως σε κατάβαση ποταμών (whitewater, rodeo).  
 
Ρουχισμός  

        
                                        
Υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία ρούχων και στολών που καλύπτει όλες τις 
ανάγκες του κωπηλάτη για κάθε χρήση και καιρό.  
Παντελόνια, τζάκετ και ολόσωμες φόρμες από διάφορα μοντέρνα υλικά 
προστατεύουν και κρατούν ζεστό το σώμα, ενώ ταυτόχρονα το διατηρούν 
στεγνό.  
Επίσης υπάρχουν ειδικά εσώρουχα, γάντια και κάλτσες.  
  
Παπούτσια  

 
 
Ειδικά παπούτσια ελαφριού τύπου (πέδιλα, μποτάκια κ.ά.) από νεοπρένιο 
και άλλα μοντέρνα υλικά για άνεση και στεγνά πόδια.  
 
Όλος ο εξοπλισμός είναι από νεοπρένιο 5mm. 
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Άλλα αξεσουάρ  
 

• Τσαντάκι πρώτων βοηθειών: ειδικά σχεδιασμένο για τις ανάγκες 
των κωπηλατών, με το περιεχόμενο ασφαλισμένο σε αδιάβροχη 
θήκη.  

• Σχοινιά και καραμπινέρ ρυμούλκησης.  
• Αδιάβροχα και υδατοστεγή δοχεία μεταφοράς.  
• Αδιάβροχη θήκη για χάρτες.  
• Αδιάβροχα σακίδια μεταφοράς εφοδίων σε πολλούς τύπους και 

μεγέθη.  
• Θέσεις και πατάκια για πιο ξεκούραστο κάθισμα.  
• "Χταπόδια" (ελαστικοί ιμάντες και δίχτυα πρόσδεσης εφοδίων στο 

σκάφος).  
• Διάφορα υλικά επισκευής για μικροζημιές που μπορούν να 

συμβούν στην επιφάνεια του σκάφους.  
 
Συμβουλές  
 
Το κατάλληλο κουπί  
 

Δεν υπάρχει ιδανικό κουπί. Κάθε κωπηλάτης πρέπει να βρει μόνος του, 
έπειτα από δοκιμή, το κουπί που του ταιριάζει. Μην ξεχνάτε ότι το κουπί 
είναι σημαντικότατο στοιχείο και επηρεάζει σημαντικά τις επιδόσεις αλλά 
και την απόλαυση του αθλήματος.  
  

Η σωστή θέση κωπηλασίας  
 

Καθίστε αναπαυτικά.  
Η μέση σας πρέπει να ακουμπά στο κάθισμα και τα γόνατα να είναι 
λυγισμένα σε άνετη θέση. Αν τα πόδια είναι πολύ τεντωμένα, το 
αποτέλεσμα είναι να κουραστεί η μέση σας. Αν πάλι είναι πολύ λυγισμένα, 
το κουπί θα χτυπά πάνω στα γόνατα.  
Σημαντικός είναι και ο τρόπος με τον οποίο κρατάτε το κουπί.  
Για να τον πετύχετε, βάλτε το κέντρο του κουπιού στο κεφάλι σας, φέρτε 
τα χέρια σας στο ύψος των ώμων και πιάστε το. Οι αγκώνες πρέπει να 
είναι λυγισμένοι σε περίπου ορθή γωνία. Κανονικά, τα χέρια σας θα 
απέχουν εξίσου από τα δύο άκρα του κουπιού. Φέρτε το κουπί μπροστά 
σας και ετοιμαστείτε για την κωπηλασία. Τα χέρια δεν πρέπει να σφίγγουν 
πολύ το κουπί γιατί κουράζονται οι καρποί.  
Η πιο αποτελεσματική κωπηλασία γίνεται χρησιμοποιώντας και 
στρίβοντας όλο τον κορμό, ο οποίος δεν πρέπει να σκύβει και να 
καμπουριάζει.  
Το πτερύγιο πρέπει να βυθίζεται στο νερό λίγο μπροστά από τα πόδια σας 
και να βγαίνει από το νερό, όταν φτάνει στους γοφούς σας.  
Επίσης πρέπει να βυθίζετε το πτερύγιο όσο πιο κοντά γίνεται στο σκάφος 
για να μετατρέπεται όλη σχεδόν η ενέργεια σε ευθύγραμμη προώθηση.  
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Τι να πάρω μαζί μου;  
 

Καλό είναι να έχετε μαζί σας πράγματα που θα κάνουν την εκδρομή σας 
πιο ευχάριστη, όπως αντηλιακό, γυαλιά ηλίου, φωτογραφική μηχανή, 
ακόμα και ραδιοφωνάκι.  
Απαγορεύεται όμως να ακούτε μουσική από ακουστικά γιατί πρέπει να 
έχετε την προσοχή σας στραμμένη στον οδηγό και τους συνεπιβάτες σας.  
Επίσης, σημαντικά είναι το ποτό και το φαγητό αφού ο καθαρός αέρας, η 
αυξημένη δραστηριότητα και τα μαγευτικά τοπία έχει παρατηρηθεί ότι 
αυξάνουν την όρεξη.  
Αν και πολλοί διοργανωτές εκδρομών προσφέρουν κάποιου είδους 
φαγητό, ή φροντίζουν ώστε η εκδρομή να έχει κατάληξη σε κάποιο 
τοπικό εστιατόριο ή ταβερνάκι, μπορείτε να πάρετε μαζί σας δικά σας 
φαγητά.  
Τα ποτά καλό είναι να βρίσκονται σε ειδικά μπουκάλια με τάπα που 
βιδώνει.  
Μπορείτε να τα μεταφέρετε σε μια πλαστική τσάντα, αρκεί να είστε 
σίγουροι ότι κλείνει καλά. Το σίγουρο είναι ότι θα μπει νερό στη βάρκα.  
Υπάρχουν ακόμα και ειδικές αδιάβροχες σακούλες διάφορων μεγεθών.  
Όπου και να καταλήξετε, φροντίστε να μην πάρετε πολλά πράγματα μαζί 
σας.  
 

Χάρτες  
 

Για να έχει κάποια χρησιμότητα ένας χάρτης στην περίπτωση του rafting, 
θα πρέπει να είναι πολύ αναλυτικός (π.χ., κλίμακας 1:24.000).  
Τέτοιου είδους χάρτες είναι οι στρατιωτικοί.  
Συνήθως όμως αρκεί η κατάβαση του ποταμού μια ή δύο φορές για να  
καταχωριστούν τα στοιχεία που αφορούν στη συγκεκριμένη διαδρομή. 
Αυτά που πρέπει να ξέρετε είναι τα καλύτερα σημεία επιβίβασης-
αποβίβασης, το μήκος της διαδρομής (για να υπολογίσετε περίπου το 
χρόνο κατάβασης) και το βαθμό δυσκολίας του ποταμού.  
Στις οργανωμένες εκδρομές αυτά είναι αρμοδιότητες του γραφείου και 
του οδηγού σας.  
 

Ο καιρός  
 

Ο καιρός παίζει σημαντικότατο ρόλο καθώς επηρεάζει την απόλαυση της 
εκδρομής μας.  
Είναι δύσκολο να μείνεις ευδιάθετος όταν είσαι βρεγμένος και κρυώνεις! 
Ο καλύτερος καιρός για rafting είναι μια καθαρή και ηλιόλουστη μέρα.  
Μπορεί όμως ο καιρός να αλλάξει στη μέση της διαδρομής. Για να είστε 
προετοιμασμένοι πάρτε μαζί σας μερικά αντιανεμικά ρούχα.  
Αξίζει κανείς να αναφερθεί και στον άνεμο -αν φυσούν δυνατοί άνεμοι 
μπορεί να  
μειώσουν το ρυθμό και να χρειαστεί πολύ περισσότερο κουπί. Σε 
περίπτωση καταιγίδας, βγάζουμε τη βάρκα από το ποτάμι και τη 
χρησιμοποιούμε σαν σκηνή για να προφυλαχτούμε.  



 - 12 - 

Βαθμοί δυσκολίας ποταμού  
 
Τα ποτάμια (ή τα τμήματά τους) στα οποία μπορεί κάποιος να κάνει 
rafting κατατάσσονται ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας τους.  
Έχει επικρατήσει διεθνώς ένα κοινό σύστημα αξιολόγησης και κατάταξης 
με βαθμούς από το 1 έως το 6.  
 
* Στο τέλος παρατίθεται πίνακας με τους βαθμούς δυσκολίας.  
 
Επιλογή διαδρομής  
 
Ο ποταμός στον οποίον κάνουμε το rafting ονομάζετε ΜΟΓΛΕΝΙΤΣΑΣ,  
χαρακτηρίζετε σαν ένα από τα καλύτερα ποτάμια στην Ελλάδα για αυτού 
του είδους τις δράσεις.  
Ο ποταμός είναι φαρδύς και πλωτός σε όλο το μήκος του, με μέσο βάθος 
περίπου το 1m, με σχετικά ήπιο ρεύμα και πολύ λίγα εμπόδια (κλαδιά, 
βυθισμένοι κορμοί). 
Χωρίζεται σε 3 βασικές διαδρομές, από τις οποίες η πρώτη και η δεύτερη 
δεν ξεπερνούν τον 3ο βαθμό δυσκολίας, με μόνο την τρίτη διαδρομή στην 
οποία ο βαθμός δυσκολίας ξεπερνάει τον 3ο  χωρίς όμως να αγγίζει τις 
ακραίες βαθμίδες.  
Η κάθε διαδρομή έχει διάρκεια περίπου 1,5 έως 2 ώρες.   
 
Λίγα λόγια για τις διαδρομές  
 

1. Η διαδρομή 1 είναι η πιο ήπια, με πολύ λίγους βράχους και σημεία 
έντασης, αφετηρία της είναι η γέφυρα της ΧΡΥΣΗΣ και τερματίζει 
στην γέφυρα του Μ. ΑΛΕΞΑΝΡΟΥ στο ΑΛΩΡΟ. 

2. Η διαδρομή 2 είναι πιο έντονη, με περισσότερους βράχους και  
σημεία έντασης, αφετηρία της είναι η γέφυρα του Μ. ΑΛΕΞΑΝΡΟΥ 
στο ΑΛΩΡΟ και τερματίζει στα ΠΛΑΤΑΝΙΑ της ΑΚΡΑΝΙΑΣ. 

3. Η διαδρομή 3 είναι πολύ έντονη, με πολλούς βράχους, καταρράκτες  
και σημεία έντασης, αφετηρία της είναι τα ΠΛΑΤΑΝΙΑ της 
ΑΚΡΑΝΙΑΣ και τερματίζει στην γέφυρα του ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ. 

 
* Οι διαδρομές αυτές μπορούν να ενωθούν κατά επιλογή.  
 
Ολοκλήρωση  
 
Μετά το πέρας της δράσης και στο κάθε σημείο τερματισμού των 
διαδρομών θα περιμένει τους φίλους μας pic nic (κατόπιν προσυνεννόησης), 
με ψησταριά μπάρμπεκιου με κρέατα της επιλογής σας, ή με εναλλακτικές 
επιλογές πιάτων. 
 
Για την πορεία του κύκλου των διασχίσεων και των δράσεων μπορείτε να 
ενημερώνεστε από την διεύθυνση  
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http://vorasmountainactions.blogspot.gr/         και 
https://www.facebook.com/groups/VorasmountainActions/      και    
https://voras-mountain-actions1.webnode.gr/ 
 
Καθώς και στα τηλέφωνα επικοινωνίας :   
 

• 6909 223211 
• 6907 811448 

 
Πίνακας  χαρακτηρισμού βαθμών δυσκολίας ποταμού 

 
∆ΥΣΚΟΛΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑ 

 
 
 

(1) Εύκολο 

 
Το νερό κινείται γρήγορα µε 

 
µικρές αναταράξεις και 

κύµατα. 

Λίγα εµφανή εµπόδια που αποφεύγονται 
 

εύκολα µε λίγη εκπαίδευση. Ελάχιστος 

κίνδυνος για τους κολυµβητές. Μπορεί 

να τα καταφέρει κανείς και µόνος του. 
 

 
 
 
 

(2) Για 

αρχάριους 

Απλές δίνες µε φανερά 

περάσµατα. 

Μπορεί να χρειαστεί να γίνουν 

κάποιες µανούβρες, αλλά τα 

βράχια και τα κύµατα 

αποφεύγονται εύκολα. 

 
 

Σπάνια παρατηρείται τραυµατισµός σε 

κολυµβητές και σπάνια θα χρειαστεί να 

καταφύγει κανείς σε βοήθεια από άλλους. 

 

(3) Μέτριας 

δυσκολίας 

∆ίνες µε µέτρια και 

ευµετάβλητα κύµατα που 

Οι τραυµατισµοί είναι σπάνιοι. 

Συνήθως µπορεί να τα καταφέρει 

κανείς µόνος. 

 µπορούν να τουµπάρουν ένα 

ανοιχτό κανό. Η αποφυγή τους 

δύσκολη. Απαιτούνται: 

περίπλοκες µανούβρες σε 

γρήγορα ρεύµατα, καλός 

έλεγχος της βάρκας σε στενά 

περάσµατα. Χρειάζεται 

συνεχής παρατήρηση µπροστά. 

 

https://www.facebook.com/groups/VorasmountainActions/
https://voras-mountain-actions1.webnode.gr/
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(4) Για 

προχωρηµένους 

Μεγάλες, δυνατές αλλά 
 

προβλέψιµες δίνες απαιτούν 

ακριβείς χειρισµούς σε 

ταραγµένα νερά. Επικίνδυνα 

σηµεία: µικρές πτώσεις, 

ρουφήχτρες κ.ά. υπάρχουν 

ανάλογα µε το ποτάµι. 

 
 

Απαιτείται γνώση ειδικών χειρισµών 

της βάρκας. Αρκετές πιθανότητες 

τραυµατισµού για τους κολυµβητές. Σε 

περίπτωση διάσωσης, απαιτούνται 

εξειδικευµένα άτοµα. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

(5) Για 

έµπειρους 

Μεγάλες παρατεταµένες ή πολύ 

δυνατές δίνες µε εµπόδια που 

ενδέχεται να βάλουν τον 

κωπηλάτη σε κίνδυνο. Απότοµες 

πτώσεις από µικρό ύψος, 

δύσκολες, περίπλοκες 

διαδροµές και εµπόδια που 

είναι αδύνατον να 

αποφευχθούν. 

Μεγάλες παρατεταµένες δίνες µπορεί να 

καταπονήσουν άτοµα χωρίς πολύ καλή 

φυσική κατάσταση. Απαιτείται συνεχής 

παρατήρηση µπροστά, που µπορεί να είναι 

δύσκολη. Η κολύµβηση είναι επικίνδυνη 

και η διάσωση δύσκολη ακόµα και για 

έµπειρους rafter. Απαιτούνται ειδικός 

εξοπλισµός, καλή εκπαίδευση και 

εµπειρία σε διαδικασίες διάσωσης. 

 
 

(6) Για 

εξαιρετικά 

έµπειρους 

 
Συχνά αυτές οι διαδροµές είναι 

απρόβλεπτες και εξαντλούν τα 

όρια επικινδυνότητας µε τη 

δυσκολία και τα εμπόδιά τους. 

Τα λάθη εδώ μπορεί να αποβούν 
 
μοιραία, καθώς η διάσωση ίσως να είναι 

αδύνατη. Μόνο για ομάδες πολύ έμπειρων, 

έπειτα από έλεγχο και µε όλες τις 

προφυλάξεις  
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Εισαγωγή στον Τουρισμό Ηγουμενάκης, Κραβαρίτης,Λυτρας(κεφ.2)  
Τουριστική οικονομία Ηγουμενάκης Νίκος (σελ 54)  
Σημειώσεις Αειφορίας του Τουρισμού Μαυροδόντης Θωμάς  
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