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Βασικά του Μην Αφήνεις Ίχνη
Πώς ν' Απολαµβάνεις τη Φύση Υπεύθυνα

Καλώς ήλθες στην περιπέτεια!
Τώρα που είσαι εδώ, σε προσκαλούµε να διατηρήσεις όλα τα υπέροχα αυτά φυσικά τοπία όµορφα
και υγιή. Τώρα που τεράστιος αριθµός ανθρώπων βγαίνει ν' απολαύσει τη Φύση, είναι απαραίτητο
περισσότερο από ποτέ, να εφαρµόσουµε όλοι τις Αρχές του Leave No Trace (Μην Αφήνεις Ίχνη)
ώστε να ελαχιστοποιήσουµε το συλλογικό µας αποτύπωµα και αντίκτυπο στη Φύση. 
Για να συµµετέχεις, τα βασικά που πρέπει να γνωρίζεις και να εφαρµόζεις είναι τα ακόλουθα:

Μάθε Πριν Πας (Know Before You Go)

Ας Μιλήσουµε για Σκουπίδια

Μη Χαλάς τη Διάθεση Άλλων

Καλύτερα Μαζί
Όλοι µοιραζόµαστε το φυσικό τοπίο και πρέπει να σεβόµαστε τους άλλους που
συναντούµε.
Βάλε το δικό σου λιθαράκι για να ενθαρρύνεις τη συµµετοχή ατόµων σε υπαίθριες
δραστηριότητες και να τους κάνεις να νιώθουν ευπρόσδεκτοι και µέρος της ευρύτερης
outdoor κοινότητας

Πάρε τα µαζί σου!
Οργανικά υλικά όπως αποµεινάρια από µπανάνες, µήλα, τσόφλια από ξηροκάρπια
µπορεί να πάρει χρόνια να αποσυντεθούν. Πάρε τα µαζί σου!
Ότι τυχόν αποµεινάρια από φαγώσιµα, ελκύουν άγρια ζώα και θέτουν τόσο τη ζωή των
άγριων ζώων σε κίνδυνο, όσο και ανθρώπινες ζωές κατά συνέπεια.

Τα κακάκια του κατοικιδίου σου µπορεί να προκαλέσουν αύξηση ειδών που 'επιτίθενται'
στο συγκεκριµένο περιβάλλον, να µεταδόσουν ασθένειες, να βλάψουν τα νερά, τη
χωρίδα και την πανίδα της περιοχής. Μάζεψε τα και πάρε τα µαζί σου.
Χρειάζεται να πας τουαλέτα και δεν έχει κάτι εκεί κοντά? Περπάτησε τουλάχιστον 70
βήµατα από το µονοπάτι, νερό και ανθρώπους.
Για να 'πας' για Νο.2, σκάψε τρύπα βάθους 15+ εκατοστών, κάνε εκεί µέσα, σκέπασε τα
µε χώµα και πάρε µαζί σου ότι χαρτί χρησιµοποιήσεις.

Τσέκαρε τον καιρό, την κατάσταση στο δρόµο και αν υπάρχουν υποδοµές
Πάρε µαζί σου φαγώσιµα, νερό, σακούλα για τα σκουπίδια, αντιηλιακό, επιπρόσθετα
ρούχα, κουτί Πρώτων Βοηθειών, αδιάβροχο και χάρτη της περιοχής


