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ΜΔΛΟ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΟΡΔΗΒΑΗΑ ΑΝΑΡΡΗΥΖΖ 

 

Πξόγξακκα αλαβάζεωλ 2017 κέξνο 1ν 

       

21-22/1  :   ΠΑΡΝΑΟ  
άββαην αλαρώξεζε από Διεπζίλα 2  κ.κ γηα Παξλαζζό - Καηαθύγην αξαληάξη (1850 κ.), όπνπ 

δηαλπθηέξεπζε.  

Κπξηαθή αλάβαζε ζην Γεξνληόβξαρν (2393 κ.), Ληάθνπξα (2456 κ.) θαη θαηάβαζε ζην 

Υηνλνδξνκηθό. Ώξεο πνξείαο 8-9.  

Αξρεγόο : Γηώξγνο Μπέζεο 

 

28-29/01   :   ΚΗΘΑΗΡΩΝΑ  

άββαην αλάβαζε ζηνλ Κηζαηξώλα κε ηδηωηηθά κέζα θαη δηαδξνκέο αλάινγα κε ηηο θαηξηθέο 

ζπλζήθεο. Γηαλπθηέξεπζε ζην θαηαθύγην. 

 

 

 

 

11-12/2  :   ΚΟΕΗΑΚΑ   

άββαην αλαρώξεζε από Αζήλα 8 π.κ. γηα ην Υηνλνδξνκηθνύ 

Κέληξν Πεξηνπιίνπ (1170 κ.).  

Αλάβαζε ζην Καηαθύγην (1738 κ.),  όπνπ δηαλπθηέξεπζε.  

Ώξεο πνξείαο 3. 

Κπξηαθή αλάβαζε ζηελ θνξπθή Υαηδεπέηξνο (1901 κ.) θαη 

επηζηξνθή. Ώξεο πνξείαο 5-6. 

Αξρεγόο : Μελέιανο Κνκηαλόο, Γηώξγνο Κνπκνπλδνύξνο 

 
 

15/2  :  ΣΑΚΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ -  ΔΚΛΟΓΔ.  

 Σεηάξηε  ώξα  7 κ.κ.    ζηα Γξαθεία ηνπ πιιόγνπ. 

 

25-26-27/2 :    ΜΠΟΡΛΔΡΟ  -  ΒΟΤΣΗΚΑΚΗ    (Απόθξηεο) 

άββαην αλαρώξεζε από Διεπζίλα 8 π.κ. γηα  Λίκλε Πιαζηήξα -  Νεξάϊδα ή Φπιαθηή, όπνπ  νη 

δηαλπθηεξεύζεηο ζε δωκάηηα θαη ζθελέο. 

Κπξηαθή αλάβαζε ζην Βνπηζηθάθη (2154 κ.) θαη επηζηξνθή. Ώξεο πνξείαο 9-10. 

Γεπηέξα θνύινπκα ζηε ιίκλε Πιαζηήξα θαη επηζηξνθή Αζήλα. 

Αξρεγνί : Αξγύξεο Παπαδόπνπινο – Σάθεο Λάδνο 
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11-12/3  :  ΜΔΓΑΛΖ ΕΖΡΔΗΑ 

άββαην αλαρώξεζε από Αζήλα 10 π.κ. γηα Σξίθαια Κνξηλζίαο (1060 κ.), θαη ζην θαηαθύγην ηνπ 

Δ.Ο.. Κνξίλζνπ (1750 κ.), όπνπ ε δηαλπθηέξεπζε. 

Κπξηαθή αλάβαζε ζηελ θνξπθή εκείν (2376 κ.) θαη επηζηξνθή ζην θαηαθύγην. Ώξεο πνξείαο  5-6. 

Αξρεγόο : Γηωξγνο Κνπκνπλδνύξνο, Αγγειηθή Σζηιίθα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25-26/3    :     ΛΗΒΑΓΑΚΗ  

άββαην αλαρώξεζε από  Αζήλα 2 κ.κ. γηα  Εαξνύρια, όπνπ ε δηαλπθηέξεπζε.  Κπξηαθή  αλάβαζε  

ζηηο θνξθέο Ληβαδάθη (1836 κ.) θαη Σνύξια (1873 κ.) θαη επηζηξνθή. Ώξεο πνξείαο  5-6. 

Αξρεγόο  :  Μελέιανο Κνκηαλόο, Νάληηα Σζνιαθάθε 

 

  

9/4  :  ΠΑΣΔΡΑ 

Αλάβαζε από Παιηνθνύλδνπξα (350 κ.), δηάζρηζε ηεο νξνζεηξάο ηνπ Παηέξα, Νηνύζθα (1120 κ.) – 

Λενληάξη (1131 κ.) θαη θαηάβαζε ζην εθθιεζάθη ηνπ Αγίνπ Γεωξγίνπ (650 κ.).  Ώξεο πνξείαο  6-7. 

Αξρεγόο :  Σάθεο Λάδνο, Γηώξγνο Μπέζεο.  

 

22-23/4  :  ΚΗΘΑΗΡΩΝΑ 

άββαην ζπλάληεζε ζηα Βίιηα θαη αλάβαζε από Βξύζε Σζίαο (620 κ.) κέζω ηεο Υαξάδξαο Γθνύξαο 

ζην θαηαθύγην, ζηελ θνξπθή Πξνθήηεο Ζιίαο (1409 κ.) θαη θαηάβαζε ζηηο Πιαηαηέο (380 κ.). Ώξεο 

πνξείαο 6-7. Δπηζηξνθή ζην θαηαθύγην όπνπ  ε δηαλπθηέξεπζε. 

 

Δλαιιαθηηθά άββαην αλάβαζε ζην θαηαθύγην καο θαη από εθεί ζηελ θνξπθή Πξνθήηεο Ζιίαο 

(1409 κ.) αιιά θαη λα πεξπαηήζνπκε θαη λα απνιαύζνπκε ην όκνξθν ηνπίν θαη  ην εμαηξεηηθό 

ειαηνδάζνο. Ώξεο πνξείαο 3. 

 

 

29-30/4 - 1/5     ΠΔΡΗΣΔΡΗ - ΛΑΚΜΟ 

άββαην αλαρώξεζε από Διεπζίλα 8 π.κ. γηα Υαιίθη (1200 κ.), όπνπ  δηαλπθηέξεπζε ζε δωκάηηα θαη 

ζθελέο.  

Κπξηαθή αλάβαζε  ζηηο θνξπθέο Σζνπθαξέιια (2295 κ) θαη Μέγα Σξάπν (2240 κ.) θαη επηζηξνθή 

ζην Υαιίθη. Ώξεο πνξείαο 9-10. 

Γεπηέξα κεηάβαζε ζηελ Αγία Παξαζθεπή θαη πνξεία ζηνλ θαηαξξάθηε “ην Μαληάλη ηνπ Γαίκνλα” 

θαη επηζηξνθή Αζήλα. Ώξεο πνξείαο 2. 

Αξρεγόο :  άββαο Εαραξηνπδάθεο – Αγγειηθή Σζηιίθα 
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13-14/5  :     ΚΗΘΑΗΡΩΝΑ 

άββαην δηάζρηζε από εθθιεζία Παλαγίηζαο (πξόπνδεο όξνπο Παηέξα) θαη θαηάιεμε ζηελ Φάζα.  

Ώξεο πνξείαο 5. Μεηάβαζε θαη δηαλπθηέξεπζε ζην θαηαθύγην.  

Κπξηαθή θαηάβαζε από Άγην Νεθηάξην ζην Πόξην Γεξκαλό. Ώξεο πνξείαο 4. 

 

20-21/5 :   ΟΥΖ – ΦΑΡΑΓΓΗ ΓΖΜΟΑΡΖ 

Παξαζθεπή αλαρώξεζε από Ραθήλα γηα Μαξκάξη θαη κεηάβαζε νδηθώο ζηνπο Μύινπο Καξύζηνπ 

(200 κ.). Αλάβαζε ζην θαηαθύγην ηεο Όρεο (1070 κ.), όπνπ ε δηαλπθηέξεπζε. Ώξεο πνξείαο  3.  

άββαην  αλάβαζε ζηελ θνξπθή (1397 κ.) θαη θαηάβαζε κέζα από ην θαξάγγη ηνπ Γεκνζάξε ζηνπο 

Καιιηαλνύο. Ώξεο πνξείαο  8-9. Γηαλπθηέξεπζε ζε ζθελέο θαη δωκάηηα. 

Κπξηαθή επηζηξνθή ζην Μαξκάξη γηα Ραθήλα.  

Αξρεγόο  :  Αξγύξεο Παπαδόπνπινο – Σάθεο Λάδνο 

 

3-4-5/6  :   ΜΟΛΗΚΑ 

άββαην αλαρώξεζε από Αζήλα  6 π.κ. γηα Αγία 

Παξαζθεπή (Κεξάζνβν) Κόληηζαο (1050 κ.), όπνπ νη 

δηαλπθηεξεύζεηο ζε μελώλα.  

Κπξηαθή αλάβαζε από Γξαθόιηκλε ζηελ θνξπθή ηνπ 

κόιηθα (2637 κ.) θαη επηζηξνθή. Ώξεο πνξείαο 8-9.  

Γεπηέξα κεηάβαζε ζηελ Κιεηδωληά θαη πνξεία 

παξάιιεια κε ην Βνϊδνκάηε κέρξη ηε γέθπξα ηεο 

Αξίζηεο, ώξεο πνξείαο 3-4  θαη επηζηξνθή Αζήλα. 

Αξρεγνί  :Γηώξγνο Κνπκνπλδνύξνο, άββαο 

Εαραξηνπδάθεο 
 

 

17-18/6   :   ΚΑΣΑΡΡΑΚΣΔ ΝΔΜΟΤΣΑ   -  ΓΡΤΟΓΑΟ ΦΟΛΟΖ 

άββαην αλαρώξεζε από Αζήλα 7 π.κ. γηα ην ρωξηό Νεκνύηα Ζιείαο. Καηάβαζε ηνπ θαξαγγηνύ 

Υαξαηζαξίνπ θαη ζηε ζπλέρεηα αλάβαζε κέζα από ην θαξάγγη ηνπ Άκπνπια, όπνπ βξίζθνληαη 

δώδεθα παλέκνξθνη  θαηαξξάθηεο. Ώξεο Πνξείαο 6. Γηαλπθηέξεπζε ζην ρωξηό Λάκπεηα (Γίβξε) ζε 

δωκάηηα θαη ζθελέο. 

Κπξηαθή κεηάβαζε  ζην ρωξηό Κνύκαλε θαη πεδνπνξία ζην δξπνδάζνο ηεο Φνιόεο, κνλνπάηη 31, 

κέζα από ππέξνρε δηαδξνκή κέρξη ην ρωξηό Κιάδεν. Ώξεο πνξείαο 6. 

Αξρεγόο  : Μαλώιεο Ίζαξεο, Αξγύξεο Παπαδόπνπινο – Σάθεο Λάδνο 

 

 

7-8-9-10/7   :   ΟΛΤΜΠΟ      

Παξαζθεπή αλαρώξεζε από Διεπζίλα 4 κ.κ. γηα Πιάθα Ληηόρωξνπ, όπνπ δηαλπθηέξεπζε. 

άββαην αλάβαζε από δηαζηαύξωζε (950 κ.) ζην Οξνπέδην ηωλ Μνπζώλ (2760 κ.) θαη 

δηαλπθηέξεπζε ζην θαηαθύγην.  Ώξεο πνξείαο 6-7.  

Κπξηαθή αλάβαζε ζηελ θνξπθή Μύηηθαο (2919 κ.) θαη ζε άιιεο θνξπθέο θαη επηζηξνθή ζην 

Οξνπέδην. Ώξεο πνξείαο 3 έωο 6 αλάινγα κε ηελ δηαδξνκή. 

Γεπηέξα θαηάβαζε ζηε ζέζε Πξηόληα (1000 κ.), ώξεο πνξείαο 4-5 θαη επηζηξνθή Αζήλα. 

Αξρεγνί  :Αγγειηθή Σζηιίθα, Μαλώιεο Ίζαξεο, Νάληηα Σζνιαθάθε 

 

 

 

15-16/7    :    ΒΟΡΑ (ΚΑΪΜΑΚΣΑΛΑΝ) 

77
ε
 Παλειιήληα Οξεηβαηηθή πλάληεζε (Π.Ο..). Οξγάλωζε ΔΟ ΦΛΧΡΗΝΑ 

Πιεξνθνξίεο ζην ύιινγν 
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Καη κελ μερλάκε!  

- ηα βνπλά αλεβαίλνπκε γηα ηελ άζθεζε θαη ηελ επραξίζηεζή καο . 

- Πνηέ δε μεπεξλάκε ηηο δπλάκεηο καο  

- εβόκαζηε ην πεξηβάιινλ  

- Καιό είλαη λα είκαζηε νκάδεο ηνπιάρηζηνλ ηωλ ηξηώλ αηόκωλ γηα ιόγνπο αζθαιείαο   

 

Γειώζεηο πκκεηνρήο ην αξγόηεξν έωο Σεηάξηε πξηλ από θάζε Αλάβαζε.  

Πιεξνθνξίεο ζηα ηειέθωλα ηνπ πιιόγνπ. 

 

Γλωξίδνπκε ζηνπο θίινπο νξεηβάηεο όηη όινη νη Οξεηβαηηθνί ύιινγνη βάζεη ηεο Τ.Α 

2725/1999 (ΦΔΚ 121/Α/17-6-99) ππνρξενύληαη λα δηνξγαλώλνπλ αλαβάζεηο θαη εθπαηδεύζεηο 

κόλν γηα ηα κέιε ηνπο. Γηα ην ιόγν απηό, παξαθαινύκε όινπο όζνπο ζέινπλ λα ζπκκεηέρνπλ 

ζηηο εθδειώζεηο ηνπ πιιόγνπ λα εγγξάθνληαη κέιε. 

 

Βαςικόσ εξοπλιςμόσ για καλοκαίρι και άνοιξη. 

 αθθίδην, 

 Οξεηβαηηθά παπνύηζηα, 

 Ρνύρα γηα ηελ πνξεία (ειαθξηά), 

 Μηα επηπιένλ αιιαμηά ξνύρα (θάιηζεο, 

εζώξνπρα, παληειόλη, πνπθάκηζν), 

 Καπέιν γηα ηνλ ήιην θαη γπαιηά, 

 Φαθόο θεθαιήο κε εθεδξηθό ιακπάθη 

θαη κπαηαξίεο, 

 Αληηαλεκηθό κπνπθάλ θαη παληειόλη, θαη 

αδηάβξνρν ή θαγθνύι, 
 

 Αινπκηλνθνπβέξηα ή ζάθνο κπίβνπαθ, 

 Κνκκάηη ζρνηλί γηα δηάθνξεο ρξήζεηο 

(6mm πεξίπνπ), 

 Παγνύξη θαη ζνπγηάο 

(θνπηαινκαραηξνπήξνπλν), 

 Αλαπηήξαο ή ζπίξηα ζπέιιεο, 

 αθνύιεο γηα ηα ζθνππίδηα, 

 Σξόθηκα θαη επηπιένλ ηξόθηκα γηα 

πεξίπηωζε αλάγθεο. 

 Φάξκαθα γηα πξνζωπηθέο αλάγθεο, 

Αλά νκάδα δύν ή ηξηώλ αηόκωλ έλα θνπηί πξώηωλ βνεζεηώλ, ραξηί θαη κνιύβη, ράξηεο, ππμίδα, 

αιηίκεηξν, ζεξκόκεηξν θαη ξνιόη. 

Όινο ν εμνπιηζκόο λα ηνπνζεηείηε ζε πιαζηηθό ζάθθν (π.ρ. θνππηδηώλ) κέζα ζην ζαθθίδην. 

Δπηπιένλ βαζηθόο εμνπιηζκόο γηα ηνλ 

ρεηκώλα. 

 Άξβπια νξεηβαηηθά /ρεηκεξηλά 

 Ρνύρα ρεηκεξηλά 

 Γθέηεο, 

 Γάληηα (από θιίο  ή κάιιηλα),  

 θνύθνο ή κπαιαθιάβα, 

 Πηνιέ θαη Κξακπόλο, 

Δπηπιένλ εμνπιηζκόο γηα δηαλπθηέξεπζε ζηελ 

ύπαηζξν. 

 θελή, 

 Τπλόζαθνο θαη ππόζηξωκα (θάξηκαη), 

 Κακηλέην πγξαεξίνπ (κε εθεδξηθό 

γθαδάθη), 

  Μαγεηξηθά ζθεύε. 

 

Ο αλωηέξω εμνπιηζκόο κπνξεί λα βειηηωζεί ζύκθωλα κε ηηο απαηηήζεηο/αλάγθεο ηνπ νξεηβάηε.  

 


