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ΜΔΛΟ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ 

ΟΡΔΗΒΑΗΑ ΑΝΑΡΡΗΧΖΖ . 
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ο
 

 

 

28-29/1  :     ΟΛΗΓΤΡΣΟ 

άββαην αλαρώξεζε από Αζήλα  2 κ.κ. γηα Λαύθα Κνξηλζίαο (680 κ.), όπνπ ζα γίλεη ε δηαλπθηέξεπζε ζε 

δσκάηηα θαη ζθελέο.  

Κπξηαθή  αλάβαζε ζηελ θνξπθή θίπηδα (1935 κ.) θαη επηζηξνθή. Ώξεο πνξείαο 6-7 

Αξρεγνί : Αξγύξεο Παπαδόπνπινο - Σάθεο Λάδνο 

  

 

8/2   :  ΣΑΚΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ : Σεηάρηε  ώρα  7 κ.κ. ζηα Γραθεία ηοσ σιιόγοσ. 

 

 

12/2  :   ΞΔΡΟΒΟΤΝΗ 

Κπξηαθή αλαρώξεζε από Διεπζίλα 6.30 π.κ. γηα ηελή Δύβνηαο, δηάζειν Γίξθεο – Ξεξνβνπλίνπ. 

Αλάβαζε ζηε Γπηηθή θνξπθή (1413 κ.), δηάζρηζε ηεο θνξπθνγξακκήο έσο ηελ θνξπθή Πνξηάξεο (1453 

κ.), θαηάβαζε θαη επηζηξνθή. Ώξεο πνξείαο 5-7. 

Αξρεγνί : Γηώξγνο Κνπκνπλδνύξνο 

 

 

25-27/2  :  ΑΚΗΟ ή ΗΝΗΑΣΗΚΟ 

άββαην αλαρώξεζε από Διεπζίλα 8 π.κ. γηα ηάηηζηα, όπνπ νη  δηαλπθηεξεύζεηο. 

Κπξηαθή κεηάβαζε ζην ρσξηό Βιάζηε (1180 κ.), αλάβαζε ζηελ θνξπθή Άζθην ή ηληάηζηθν (2111 κ.) θαη 

επηζηξνθή. Ώξεο πνξείαο 7-8. 

Γεπηέξα επηζηξνθή Αζήλα. 

Αξρεγνί :  Αγγειηθή Σζηιίθα 

 

 

11/3  :  ΠΑΡΝΖΘΑ 

πλάληεζε ζηηο 9 π.κ ζηελ αξρή ηνπ κνλνπαηηνύ ηεο Χνύλεο. Μεηάβαζε κε Η.Χ. Αλάβαζε ηνπ θαξαγγηνύ 

ηεο Χνύλεο θαη κέζσ ηνπ θαηαθπγίνπ ηνπ Φιακπνπξίνπ, θαηάβαζε από ην κνλνπάηη πνπ δηαζρίδεη ηελ 

αλαηνιηθή πιεπξά ηεο θνξπθήο Φιακπνπξάθη, ζηε Βαξπκπόκπε.  Ώξεο πνξείαο  4.  

Αξρεγόο :  άββαο Εαραξηνπδάθεο 
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17-18/3  : ΜΗΚΡΖ   ΕΖΡΔΗΑ 

άββαην αλαρώξεζε από  Αζήλα 2 κ.κ. γηα Κεθαιάξη  (770 κ.), όπνπ  δηαλπθηέξεπζε ζηνλ Ξελώλα ηεο 

ΔΟΦ. 

Κπξηαθή αλάβαζε ζηηο θνξπθέο Νηνύζηαο (2086 κ.), Χηόλη (2082 κ.) θαη επηζηξνθή. Ώξεο πνξείαο  7-8.  

Αξρεγόο:  Δπγέλεο Κακπαλέαο 

 

 

31/3-1/4  :   ΥΔΛΗΓΧΝΑ  - ΚΟΦΖ ΑΖΛΗΑΓΧΝ 

άββαην αλαρώξεζε από Διεπζίλα 10 π.κ. γηα Καξπελήζη – Μηθξό Χσξηό (860 κ.), όπνπ δηαλπθηέξεπζε 

ζε δσκάηηα θαη ζθελέο. 

Κπξηαθή  α) αλάβαζε από ηελ Κόςε ησλ Αειηάδσλ ζηελ Χειηδώλα (1975 κ.) θαη θαηάβαζε από  ηελ 

θιαζηθή δηαδξνκή ζην Μηθξό Χσξηό.   Ώξεο πνξείαο  7-8. 

β)  αλάβαζε από ηελ θιαζηθή δηαδξνκή ζηελ θνξπθή θαη επηζηξνθή. Ώξεο πνξείαο 7-8. 

Αξρεγνί : άββαο Εαραξηνπδάθεο – Νίλα Θενδώξνπ 

 

 

8/4  : ΠΟΗΚΗΛΟΝ ΟΡΟ – ΗΔΡΑ  ΟΓΟ  (Αλαρρητεηηθή) 

Κπξηαθή 9 π.κ. ζπγθέληξσζε ζηελ Διεπζίλα θαη αλαρώξεζε γηα ην αλαξξηρεηηθό πεδίν “Ηεξά Οδόο” . 

Αξρεγόο  : Αιέθνο Αζεκαθόπνπινο  ηει. 6974083394.  

 

 

27-28-29/4   :   ΓΚΗΧΝΑ 

Παξαζθεπή αλαρώξεζε από Διεπζίλα 4 κ.κ. γηα πθηά (710 κ.), αλάβαζε ζην Λαδόξεκα (1200 κ.), όπνπ 

δηαλπθηέξεπζε ζε ζθελέο. Ώξεο πνξείαο 2. 

 άββαην αλάβαζε από ην κνλνπάηη ηνπ Καξαγηάλλε ζηελ θνξπθή Ππξακίδα (2508 κ.) θαη θαηάβαζε από 

Βαζεηά Λάθθα ζην Λαδόξεκα. Ώξεο πνξείαο 8.  

Κπξηαθή θαηάβαζε κέζα από ην Λαδόξεκα ζηε πθηά θαη επηζηξνθή Αζήλα. Ώξεο πνξείαο 2. Αξρεγόο :  

Αιέθνο Αζεκαθόπνπινο – Αξγύξεο Παπαδόπνπινο. 

 

 

11-13/5  :  ΑΓΡΑΦΑ   

Παξαζθεπή αλαρώξεζε από Διεπζίλα  4 κ.κ γηα Μνλαζηεξάθη Αγξάθσλ (940 κ.), όπνπ δηαλπθηέξεπζε ζε 

δσκάηηα θαη ζθελέο.  άββαην πξσί αλάβαζε ζηηο θνξπθέο Ληάθνπξα  (2043 κ.) θαη Φηέξε (2128 κ.). 

Καηάβαζε ζηε ζέζε Βιαρνπνύια θαη δηαλπθηέξεπζε ζε ζθελέο. Ώξεο πνξείαο 10. 

Κπξηαθή θαηάβαζε ζην ρσξηό Δπηληαλά (1100 κ.), κπάλην ζην πνηάκη, θαγεηό θαη επηζηξνθή Αζήλα.   

Αξρεγόο  : Αιέθνο Αζεκαθόπνπινο   

 

 

20/5 :   ΟΝΔΗΑ  ΟΡΖ 

Κπξηαθή αλαρώξεζε από Αζήλα 7 π.κ. γηα Δμακίιηα Κνξηλζίαο, Ξπινθέξηδα. Αλάβαζε ζηελ θνξπθή Ομύ 

(562 κ.) θαη θαηάβαζε ζηα Λνπηξά Ωξαίαο Διέλεο. Ώξεο πνξείαο 5. 

Αξρεγόο :  Νίλα Θενδώξνπ 

 

 

2-4/6  :   ΠΔΡΗΣΔΡΗ 

άββαην αλαρώξεζε από Διεπζίλα 7 π.κ. γηα Χαιίθη (1200 κ.), αλάβαζε ζηελ ηνπνζεζία Νηηβεξιίγθα 

(1900 κ), όπνπ δηαλπθηέξεπζε ζε ζθελέο. Ώξεο πνξείαο 3-4.  

Κπξηαθή αλάβαζε ζηηο θνξπθέο Σζνπθαξέιια (2295 κ.) θαη Μέγαο Σξάπνο (2231 κ.) θαη επηζηξνθή ζην 

Χαιίθη, όπνπ δηαλπθηέξεπζε.  Ώξεο πνξείαο  7-8. 

Γεπηέξα επηζηξνθή Αζήλα. 

Αξρεγόο :  Γεκήηξεο αθνπθάθεο – Αξγύξεο Παπαδόπνπινο 
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16-17/6  :   ΦΑΡΑΓΓΗ  ΣΡΟΠΧΝΧΝ – ΥΗΛΗΑΓΟΤ 

άββαην αλαρώξεζε από Διεπζίλα  10 π.κ. γηα ηελή Δπβνίαο – ηξόπσλεο. Καηάβαζε  ηνπ θαξαγγηνύ 

κέζα από ηνλ σξαίν ρείκαξν πνπ καο νδεγεί ζηελ παξαιία ηεο Χηιηαδνύο, όπνπ θαη δηαλπθηέξεπζε ζε 

ζθελέο θαη δσκάηηα. Ώξεο πνξείαο 4. 

Κπξηαθή  αλαξξίρεζε ζηα βξάρηα ηεο Χηιηαδνύο, θνιύκπη θαη επηζηξνθή Αζήλα. 

Αξρεγόο :  Ησάλλα Μηραινύδε 

 

 

23-24/6  :  ΚΗΘΑΗΡΧΝΑ 

Αλάβαζε από Βίιηα (500 κ.) ζην θαηαθύγην θαη ζηελ θνξπθή Πξνθήηεο Ζιίαο (1409 κ.). Γηαλπθηέξεπζε 

ζην θαηαθύγην. Κπξηαθή θαηάβαζε ζην Πόξην Γεξκελό γηα κπάλην. 

 

 

30/6-1/7 : ΦΑΡΑΓΓΗ  ΔΡΤΜΑΝΘΔΗΟΤ  ΚΑΠΡΟΤ  

άββαην αλαρώξεζε από Αζήλα 7 π.κ. γηα Παλόπνπιν Ζιείαο (Οξνπέδην Φνιόεο). Γηάζρηζε ηνπ 

θαξαγγηνύ ηνπ Δξπκάλζεηνπ  Κάπξνπ, παξαπόηακνο ηνπ Ζιεηαθνύ Λάδσλα (δηάζρηζε κέζα από ην πνηάκη 

–απαξαίηεηε ε εθεδξεία ξνύρσλ  θαη παπνπηζηώλ),  ώξεο πνξείαο 5. Μεηαθνξά κε  πνύικαλ ζην ρσξηό 

Γίβξε, όπνπ δηαλπθηέξεπζε ζε δσκάηηα θαη ζθελέο.  

Κπξηαθή κεηάβαζε ζηα  ινπηξά ηεο Κπιιήλεο θαη επηζηξνθή Αζήλα.  

Αξρεγόο :  Δπγέλεο Κακπαλέαο – Μελέιανο Κνκηαλόο 

 

 

ΗΟΤΛΗΟ  :  72
ε 

  Παλειιήληα Oρεηβαηηθή σλάληεζε (Π.Ο..) 

                       Πιεξνθνξίεο ζην ύιινγν 

 

 

 

 

 

 

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 ησλ ηξηώλ αηόκσλ γηα ιόγνπο αζθαιείαο   

 

Γειώζεηο πκκεηνρήο ην αξγόηεξν έσο Σεηάξηε πξηλ από θάζε Αλάβαζε. 

Πιεξνθνξίεο ζηα ηειέθσλα ηνπ πιιόγνπ θαη ζηα 210 5548169, 210 5545882 

 

 

Γλωρίδοσκε ζηοσς θίιοσς ορεηβάηες όηη όιοη οη Ορεηβαηηθοί ύιιογοη βάζεη ηες Τ.Α 2725/1999 

(ΦΔΚ 121/Α/17-6-99) σποτρεούληαη λα δηοργαλώλοσλ αλαβάζεης θαη εθπαηδεύζεης κόλο γηα ηα 

κέιε ηοσς. Γηα ηο ιόγο ασηό, παραθαιούκε όιοσς όζοσς ζέιοσλ λα ζσκκεηέτοσλ ζηης εθδειώζεης 

ηοσ σιιόγοσ λα εγγράθοληαη κέιε. 
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Βαςικόσ εξοπλιςμόσ για καλοκαίρι και άνοιξη. 

 ακκίδιο, 
 Ορειβατικά παποφτςια, 
 Ροφχα για τθν πορεία (ελαφριά), 
 Μια επιπλζον αλλαξιά ροφχα (κάλτςεσ, εςώρουχα, παντελόνι, πουκάμιςο), 
 Καπζλο για τον ιλιο, 
 Γυαλιά, 
 Φακόσ κεφαλισ με εφεδρικό λαμπάκι και μπαταρίεσ, 
 Αντιανεμικό μπουφάν και παντελόνι, 
 Φάρμακα για προςωπικζσ ανάγκεσ, 
 Αδιάβροχο ι καγκοφλ, 
 Αλουμινοκουβζρτα ι ςάκοσ μπίβουακ, 
 Κομμάτι ςχοινί για διάφορεσ χριςεισ (6mm περίπου), 
 Παγοφρι, 
 ουγιάσ (κουταλομαχαιροπιρουνο), 
 Αναπτιρασ ι ςπίρτα κυζλλθσ, 
 ακοφλεσ για τα ςκουπίδια, 
 Σρόφιμα και επιπλζον τρόφιμα για περίπτωςθ ανάγκθσ. 

 
Ανά ομάδα δφο ι τριών ατόμων ζνα κουτί πρώτων βοθκειών, χαρτί και μολφβι, χάρτθσ, πυξίδα, 
αλτίμετρο, κερμόμετρο και ρολόι. 

Επιπλζον βαςικόσ εξοπλιςμόσ για τον χειμώνα. 

Ο βαςικόσ εξοπλιςμόσ είναι ίδιοσ με τον καλοκαιρινό, αν τα ροφχα και οι αρβφλεσ αντικαταςτακοφν με 
τα κατάλλθλα για τθν εποχι παποφτςια και επιπλζον χρειάηονται : 

 Γκζτεσ, 
 Γάντια (από φλίσ  ι μάλλινα), 
 κοφφοσ ι μπαλακλάβα, 
 Πιολζ, 
 Κραμπόνσ, 

 

 Επιπλζον εξοπλιςμόσ για διανυκτζρευςη ςτην φπαιθρο. 

 κθνι, 
 Τπνόςακοσ, 
 Τπόςτρωμα (κάριματ), 
 Καμινζτο υγραερίου (με εφεδρικό γκαηάκι), 
  Μαγειρικά ςκεφθ. 
Όλοσ ο εξοπλιςμόσ να τοποκετείτε ςε πλαςτικό ςάκκο (π.χ. κουπιδιών) μζςα ςτο ςακκίδιο. 

Ο ανωτζρω εξοπλιςμόσ μπορεί να βελτιωκεί ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ / ανάγκεσ του ορειβάτθ.  

 


